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TILEGNET

MINDET OM MIN HUSTRU.





o o længere dette Yærk skrider frem, desto mere

svulmer det Stof op, der maa søges baade i Arkiverne og

i Litteraturen, og desto vanskeligere bliver det at undgaa

at drukne i Enkeltheder og at holde Linierne i Statens

og Samfundets Udviklingshistorie klart og bestemt tegnede.

Men det er netop dette sidste, der maa være Opgaven for

et Yærk som dette. Om en udtømmende Behandling af

Stoffet i dette Ords strænge Forstand kan der aldeles ikke

være Tale. En saadan kan med Hensyn til Slutningen af

det 18de Hundredaar kun tinde Sted ved Monogratier over

de enkelte Hovedsider af Forholdene. Der er adskillige Ka-

pitler i dette Bind, hvorom der kunde skrives tykke Bøger.

Jeg finder det nødvendigt at gjøre opmærksom derpaa.

for at der ikke skal stilles Fordringer til mit Arbejde, som

dette umulig kan tilfredsstille. Selv om man som For-

fatter maa suge i sine Studier at medtage saa meget som

muligt for at faa den sikre Kundskab og danne sig selv

et i det enkelte gaaende paalideligt Billede, maa man ved

den endelige Behandling bortkaste Enkeltheder i Masse og

holde sig til, hvad der kan gjælde for nødvendigt til at

give et tydeligt og selvfølgelig ogsaa fyldigt Billede af de

bestaaende Forhold og af Udviklingen. Og jo mere Stoffet

voxer, desto nødvendigere bliver det at begrænse Frem-

stillingen til, hvad der, — saa vidt det kan gjøres med

Paalideliffhed — , dels kan vise de fremtrædende Person-



ligheders Virksomhed, dels kan give et Billede af den ydre

Historie, af Styrelsen og af Samfundsforholdene baade i

økonomisk og i social Henseende, ikke mindre end af de

dengang herskende Tanker og Meninger paa disse Om-
raader. At ogsaa Hovedtrækkene af de kirkelige Forhold

maa tages med her, er en Selvfølge. Derimod maa der,

hvad disse sidste angaar, med Hensyn til Enkeltheder hen-

vises til de kirkehistoriske Skildringer af Datiden, der

haves, og tillige maa alt, hvad der vedrører Skjonlittera-

turen og en stor Del af Videnskabernes Historie bort-

skjæres. Vi have litteraturhistoriske Arbejder nok, hvor

alt sligt kan soges. Ej heller til at give et i det enkelte

gaaende Billede af det daglige Livs Forhold og Ejendom-

meligheder kan der blive Plads. Det er nødvendigt, ikke

at gjøre en Bog som denne altfor omfangsrig.

Jeg kan ikke slutte dette Forord uden at nævne, at

jeg ogsaa i nærværende Bind har havt overordentlig stor

Nytte af den Mængde Breve, som Dr. Aage Friis har faaet

til Laans fra den Bernstorffske og andre nordtyske Adels-

familiers Arkiver, og som han har skaffet mig Tilladelse

til at bruge. Jeg maa ligeledes takke ham for at have

stillet en anselig Kække Uddrag af diplomatiske Aktstykker

fra flere udenlandske Arkiver til min Eaadighed.

December 1905.

E. H.
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Første Kapitel.

styrelsen i den første Tid efter 17. Januar 1772. — Forordningen

af 13. Februar 1772.

iljfter 17. Januar fandt de, der havde styrtet Stniensee,

sig staaende overfor en Styrelse, hvori Regeringskollegieme

nu ligesom tidligere vare vigtige Centralinstitutioner, men

hvori det af Struensee skabte Kabinet dog hævede sig over

dem som det Midtpunkt, hvorfra Staten i ret egentlig For-

stand blev styret. Der forelaa da selvfølgelig strax det

Sporgsmaal, hvorledes man skulde stille sig til denne over-

leverede Arv. Aabenbart var det for at holde Tingene i

Gang foreløbig nødvendigt at fortsætte Kabinetsstyrelsen.

Men samtidig skulde Struensee afløses. At Kongen efter

den saakaldte Befrielse ikke selv var i Stand til at styre

fra Kabinettet, vidste de sammensvorne godt i Forvejen,

eller, for saa vidt nogen af dem ikke var klar derpaa,

maatte han hurtig se det. Imidlertid, hvilken Opfattelse

man end havde af hans Umulighed som Regent, kunde

denne ikke kundgjøres. Dels stod man overfor den Vanske-

lighed, at som vel kjendt Kongeloven intet indeholdt om
Styrelsen i Tilfælde af, at Kongen var sindssvag, dels

vilde det være tilstrækkeligt til at skræmme derfra, at

man ikke vidste, om han ikke kunde blive rask igjen, og

endelig kunde man efter alt, hvad man havde talt om eller

talte om, hvorledes han var bleven forkuet af Struensee,
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ikke aabenbart træde i dennes Sted som herskende i Kon-

gens Navn. Denne maatte altsaa opstilles som den. der

tog sin Magt tilbage for at være selv regerende.

Men paa den anden Sid€ maatte man have Mænd til

under Skin af at være hans Eaadgivere i Virkeligheden at

styre for ham, og det var da naturligt, at man strax lod

flere blive Raader i Kabinettet. Efter at de sammensvorne

havde samlet sig om Enkedronningen og Arveprinsen som

dem, der stod Kongen nærmest, var det en Selvfølge, at

den sidstnævnte af disse tog Sæde i Kabinetsraadet — for

Enkedronningen var der formelt ingen Plads i dette, —
og disse to kongelige Personer valgte da, hvem der ellers

skulde have Sæde i Raadet.

Iblandt disse lægger man forst Mærke til Rantzau

Ascheberg. Man har ondt ved at tro, at Enkedronningen

eller Arveprinsen fra tidligere Tid havde stort tilovers

for ham : men han havde vitterlig den Fortjeneste at have

været en af Sammensværgelsens Stiftere; hans Brud med

Stniensee havde været aabenbart for Alverden, og han

fejredes i Øjeblikket i Folkemunde som en Helt og som

en Hovedmand i det fuldbragte Befrielsesværk. Efter hvad

Osten paa denne Tid har skrevet i et Brev ^), hk Rantzau

sin nye Stilling i det første Øjeblik ved en Overrumpling.

Maaske har han da meldt sig selv paa en saadan Maade,

at man ikke kunde lade være at tage ham. Dronningen

og Prinsen maatte i Førstningen optræde med en vis Var-

somhed, da de endnu kun kjendte meget lidt til det Ter-

ræn, hvorpaa de skulde bevæge sig. Ogsaa en anden af

de sammensvorne. General Eickstedt, optoges iblandt Ka-

binetsraadets Mænd. De kongelige have aabenbart i ham
set en tro Tilhænger, som de allerede af den Grand kunde

ønske at have iblandt de højeste Embedsmænd.

Ved Siden af disse to kom Osten strax den 17. Ja-

nuar til at staa som den nødvendige Raadgiver. Selv om
han ikke havde været med i Sammensværgelsen, kunde
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der ikke være Tvivl om hans Sjmpathi for, hvad der var

sket 17. Januar. Der var ikke meget, Rygtet under Stru-

enseetiden havde havt saa travlt med som med Fjendska-

bet imellem ham og Kabinetsministeren. Umiddelbart

efter dennes Fængsling om Morgenen 17. Januar træffer

man da ogsaa Osten optaget i Sejrherrernes Kreds. Dertil

kom, at man trængte til en Mand, der var kyndig paa de

udenrigske Sagers Omraade, og han var som bekjendt

netop fungerende Udenrigsminister. Men man maatte have

flere ^). Arveprinsen skrev da selv til Thott, der sad nede

paa Gaunø og ved sin mangeaarige Virksomhed som en

af Statens højst staaende Mænd, deriblandt i 12 Aar som

Medlem af Konseillet, maatte gjælde for at være en paa-

lidelig Repræsentant for den Styrelse, imod hvilken Struen-

see havde rettet de mange Stød, som man var forbitret

over. Thott nød desuden megen Agtelse som en saare brav

Mand med en mild, behagelig Personlighed. At han var

69 Aar gammel, hvad man dengang opfattede som en høj

Alder, og at han aldrig havde lagt megen Energi eller

administrativ Overlegenhed for Dagen, afholdt ikke fra at

hidkalde ham. Efter alt, hvad man kan se, havde han,

medens Struensee raadede for Staten, levet et meget iso-

leret Liv paa sit Herresæde, udelukkende optaget af sin

Yndlingsgjerning at sysle med Indkjøb til sin udmærkede

Bogsamling og til sine andre forskjellige Samlinger. Me-

dens de øvrige af Struensee styrtede Statsmænd havde

staaet i levende Forbindelse med hverandre, synes han at

have været uden nogen nærmere Berøring med dem. Men
til Trods for denne hans Isolerthed fulgte han øjeblikkelig

Arveprinsens Kaldelse. Han maa med alt sit stuelærde

Væsen have følt Lyst til at være med i den Reaktion

imod den ogsaa af ham forhadte Struenseeske Styrelse,

der maatte antages at forestaa. Allerede den 20. Januar

var han tilstede i Kabinetsraadet^).
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Hvor meget man end i Thott havde agtet den gamle

hæderlige Embedsmand, havde man næppe Tanker om at

finde stor Energi hos ham. Det troede man vistnok mere

at kunne haabe af en anden Mand, til hvem der ogsaa

skete Henvendelse, nemlig den ikke mere end 43aarige

Schack Eathlou, hvem vi tidligere have kjendt under Nav-

net Schack alene. Personlig havde denne, som det synes,

ikke staaet i Forbindelse med nogen af de nye Magthavere

;

men han var vel kjendt som en dygtig, samvittighedsfuld

Embedsmand, og Osten maatte særlig vide om ham, at

han i sin Tid som dansk Minister i Stockholm havde vir-

ket for samme udenrigske Politik som han selv. Ogsaa

syntes hans politiske Fortid at pege paa, at han maatte

kunne passe godt i den nye Eegering. Han havde, som

det vil erindres, afgjort hort til det ældre af Struensee

styrtede Statsmandsparti, og, om end denne havde ladet

ham faa Plads i Konseillet efter J. H. E. Bernstorffs Fald,

havde det saa lidt kunnet stemme ham anderledes, at han

ved sin Betænkning om et Konseils bedste Indretning i

en monarkisk Stat (27. Septbr. 1770) helt havde stillet sig

paa samme Side som Thott, Reventlow, Moltke og Rosen-

krantz**). Endnu tydeligere havde han om muligt lagt sin

Stemning for Struensee for Dagen ved at kræve sin Afsked,

da denne i Oktober 1770^) vilde sammensmelte Rentekam-

meret med Generaltoldkammeret. Da han et halvt Aar

senere efter en Tantes Død havde arvet de store Godser

Rathlousdal og Gersdorfslund i Jylland og derved var

bleven en meget velstaaende Mand, — ved hvilken Lejlig-

hed han, som tidligere omtalt, antog Navnet Schack-

Rathlou — , havde han faaet nok at gjøre med sine nye

Godser, og, skjønt han med stor Opmærksomhed fulgte

Udviklingen under det Struenseeske Regimente, var det,

som om han nu vilde gaa op i at være jydsk Herremand.

I et Brev til D. Reventlow fra denne Tid taler han saa-

ledes om, at han vilde leve for at betale sin Gjæld, sikre
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sin Kones Fremtid og berede sig til en rolig Dod. »Jeg

€r kommen i Havn,« skriver han, »Farvel Forhaabninger

om ydre Lykke (inveni portum, spes et fortuna valete)«^.

Forskjellige Skridt fra hans Side tyde endog paa. at han

havde opgivet Tanken om mere at tage fast Bolig i Kjø-

benhavn. »Jeg vilde,« hedder det i et andet Brev til

Reventlow, »holde mig for det ulykkeligste Menneske af

alle, saafremt jeg atter skulde optræde paa Skuepladsen«

(27. Maj 1771). Men Struensees Fald gav ham et helt

andet Syn paa Tingene. I det mindste var han strax rede,

da Osten ved et Brev af 18. Januar sendte ham en Op-

fordring fra Kongen til at tage Plads i hans Eaad og til

strax at komme *^). Foruden ham ansattes ogsaa Admiral

Eomeling den 20. Januar som Medlem af Kabinetsraadet.

Naar man husker paa, at denne Mand en Tidlang havde

været Gjenstand for Struensees Tillid, kan dette Valg

undre; men det var ham i dette Øjeblik til Gavn, at han

siden havde brudt med Struensee og derfor var bleven

fjærnet af ham fra Admiralitetet '^).

Det var de her nævnte Statsmænd, der med Arve-

prinsen som en Slags Formand i de første Uger efter

17. Januar vare Kongens Raadgivere i hans Kabinetsraad.

Men desuden fik han en egen Kabinetssekretær i Andreas

Schumacher, der til sit Embede som Kancellideputeret nu

føjede denne Stilling, som han allerede tidligere havde

havt, men hvorfra Struensee havde flyttet ham over i

Kancelliet, da han ikke mente at kunne stole tilstrækkelig

paa ham i Kabinettet. Schumacher gjaldt for at være godt

lidt af Kongen, og skjønt han havde ladet sig bruge af

Struensee som Kancellideputeret, havde han stadig været

skattet højt af det ældre Statsmandsparti. Man mente

derfor fuldt at kunne stole paa ham i Kabinetssekretær-

stillingen, der, uagtet man ikke tiltænkte den nogen po-

litisk Betydning, dog nødvendigvis maatte blive ret vigtig.
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I Kabinetsraadet refereredes nu foreløbig Sagerne fra

de forskjellige Kollegier, dog med den Undtagelse, at de

udenrigske Sager kun behandledes af de civile Medlemmer

af Eaadet, altsaa af Arveprinsen, Thott, Schack Eathlou

og Osten ^). Kancellierne og Finanskollegiet indsendte Ud-

drag af deres Forestillinger ganske, ligesom de havde gjort

i Struensees Tid. Fra Generalitetet og Admiralitetet fore-

lagde Eantzau, der var Præsident i Generalitetet, og

Eømeling, der var første Deputeret i Admiralitetet, per-

sonlig Sagerne.

Alt dette var imidlertid kun en rent midlertidig Ord-

ning for at kunne holde Forretningsgangen vedlige og

træffe de Beslutninger, der strax vare nødvendige, og intet

var meddelt Offentligheden derom. Men saaledes kunde

det umulig blive ved at gaa. Der maatte fastslaas en

Ordning af Styrelsen, som kundgjordes for Folket. Dette

kunde, sj^ntes det, kræve en Sikkerhed for, at det ikke atter

skulde blive muligt for en enkelt Mand at føre en Sty-

relse som den, man havde prøvet under den store For-

bryder, der nu i Fængslet ventede sin Domfældelse. Der

har da allerede meget snart efter, at Kabinetsraadet var

blevet dannet, været ført Forhandlinger derom, og Udsla-

get deraf kom til at foreligge ved den i vor Historie saa

bekjendte Forordning af 13. Februar 1772.

Man kunde tro, at Magthaverne, naar de nu ordnede

Styrelsen, vilde holde sig saa nær som muligt til den

Ordning, der havde bestaaet før Struensees Tid. Intet var

jo blevet lagt ham stærkere til Last, end at han havde

faaet Konseillet afskaffet 26. December 1770, hvorved han,

efter hvad der blev almindelig sagt, havde gjort Forfat-

ningen despotisk. Til en vis Grad vendte man virkelig

tilbage til det gamle, for saa vidt man gjenoprettede Kon-

seillet under Navn af Gehejmestatsraadet. Men med god

Grund udvidede man dets Omraade. Det gamle Konseil

havde, som det tidligere er blevet omtalt i dette Værk»
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staaet i afgjort nærmere Forhold til Kancellierne end til de

andre Kollegier. Medens nemlig alle Kancellisager af nogen

A'igtighed skulde gaa til Konseillet for at behandles der,

gjaldt dette ikke regelmæssig om Sagerne fra de andre

Kollegier. Naar saadanne kom for i Konseillet, var det

en Folge af en særlig Beslutning af Kongen. Regelmæssig

afgjordes de af denne alene efter en Indstilling, der fore-

lagdes ham af vedkommende Kollegiums Chef. En saadan

Ordning var selvfolgelig en Umulighed, naar Kongen, som

Tilfældet var med Kristian VII, vitterlig var sindssvag.

Den Vej, man nu derfor vilde gaa, betegnedes klart ved

Indledningsordene i Forordningen af 13. Februar. Det

hedder her: »Da Vores allernaadigste Intention og Vilje

gaar derhen, at alle de Sager og Ansøgninger, hvorudi af

Os allernaadigst resolveres, forst skulle gjennemgaas og

nøje overvejes i det Collegio, hvor Sagen henhører, og os

derefter forestilles af og i Overværelse af saadanne Mænd,

som Landets Love og Indretninger tilfulde ere bekjendte,

og som ere i Stand til at give Os al den Underretning

og Oplysning, som Vi om Sagens Natur og Beskaffenhed

maatte behøve og forlange, saa have Vi allernaadigst fun-

den for godt at oprette et Gehejmestatsraad.<v Altsaa alt

af nogen Vigtighed skulde frem i dette Statsraad, saaledes

som det ogsaa udtrykkelig paabydes i Forordningens § 3,

hvor det hedder: »Alle Kollegiernes Forestillinger skulle

Os i og gjennem bemældte Vores Oehejmestatsraad aller-

underdanigst foredrages og Vores allernaadigste Resolution

derpaa tages. Saa skulle og alle anbefalede Expeditioner

der ligeledes af Os allernaadigst underskrives.«

Medens denne fuldstændige Sammentrængning af Sa-

gerne i Gehejmestatsraadet var et nødvendigt Skridt, for-

bauses man over en anden Nyhed, der indførtes. Tidligere

havde det kunnet gjælde som Regel, at Medlemmerne af

Konseillet tillige vare Chefer for enkelte Kollegier, og der

havde kun været faa Undtagelser derfra. Særlig maatte
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det efter det nære Forhold, der. som allerede anført, var

imellem Kancellierne og Konseillet, holdes for en Selv-

folge, at Oversekretæreme for Danske og Tjske Kancelli

havde Sæde i Konseillet. Men nu blev det fastsat, at

intet Medlem af Gehejmestatsraadet tillige maatte være

Præses for noget kongeligt Kollegium, alene Departemen-

tet for de udenlandske Sager undtaget.

For at forstaa dette er det værdt at lægge Mærke til,

at Sporgsmaalet om Forholdet imellem det overste Ge-

hejmeraad og de andre Kollegier i en Stat aabenbart paa

den Tid paa flere Steder har været Gjenstand for Opmærk-

somhed. Allerede 14 Aar tidligere havde den beromte

osterrigske Statsmand Fyrst Kaunitz foreslaaet Kejserinde

Maria Theresia at fastsætte det samme, som vi nu have

set blive indfort her hjemme, og han begrundede sit For-

slag ved at fremhæve, at Kollegiechefer, der havde Sæde

i det overste Statsraad, let forledes til at sætte deres sær-

lige Kollegieinteresser over de almindelige Statsinteresser,

og at de let vilde blive Dommer og Part i samme Sag.

Kaunitz's Indstilling blev da ogsaa fulgt af Kejserinden ^9.

Maaske har det været med Kundskab om denne nye Ord-

ning i Osterrig. at St. Germain i det mærkelige Brev,

han 6. Oktober 1770 skrev til General Gåhler'O). anbefa-

lede, at man skulde gjore noget lignende i Danmark: han

bruger her netop det samme Udtryk som Kaunitz. at ved

den ældre Ordning bleve Kollegiecheferne let Dommer og

Parti i de Sager, der laa dem paa Sinde. Ogsaa hos

Suhm i det Forslag, som han i Januar 1772 gjorde til

en friere Forfatning her hjemme ^^), forekommer Opfattel-

sen af det rette ved en saadan Ordning. Det maa ind-

rømmes, at der var noget naturligt ved den Tanke, der

laa bag ved dette, nemlig at hindre alt for megen Strid

imellem ensidige Kollegiehensyn paa det overste Trin.

Man ønskede i Modsætning hertil at skabe saa megen En-

hed som muligt. Hvor der var en kraftig Hersker, kunde
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haus Person i det mindste til en vis Grad tænkes at

hindre Spliden; men under Forhold som de daværende i

vort Fædreland, hvor man havde Kristian All til Konge,

er det dobbelt forstaaeligt, at man kom ind paa at skabe

et Statsraad, der kunde tænkes at danne en mere kompakt

Enhed, og som tillige ved at staa udenfor Kollegierne

kunde udove en kontrollerende Myndighed overfor disse.

Naar Udenrigsministeren til Trods for, at han var Kollegie-

chef, fik Plads i Statsraadet, var denne Undtagelse saa at

sige en Selvfølge, da han, der personlig ledede alle Under-

handlinger med det udenlandske Diplomati, var saaledes

inde i Sagerne, at han umulig kunde undværes ved de

Forhandlinger, som i Statsraadet førtes om den udenrigske

Politik.

Noget andet nyt, der ogsaa indeholdtes i Forordnin-

gen af 13. Februar, var det, at Kongen her udtalte: > Der-

hos Vi og allernaadigst ville, at alting herefter (det alene

undtagen, som angaar vore tyske Provinser), skal søges,

behandles, foredrages og udfærdiges i det danske Sprog*).«

Enhver ser her en Kundgj øreise af, at man vilde bort fra

det tyske Præg, som Styrelsen havde havt, ikke alene i

sin grelleste Form under Struensee, men ogsaa altfor meget

i den tidligere Tid, saa længe Enevælden havde været ved

Eoret. Set fra den Side er denne Forordning Begyndelsen

til en helt ny Tid i vort Lands Historie.

Der er paa flere Steder i dette Værk blevet peget

paa, hvorledes Kongerne, saa tidt de vilde, kunde gribe

ind i Regeringen enten ved mundtlige Udtalelser til ved-

kommende Kollegiums Chef eller ogsaa skriftlig ved Ka-

binetsordrer. Intet svntes at maatte hore nærmere sammen

*) Dette var allerede 25. Januar blevet vedtaget i Kabinetsraadet

med Hensyn til alle danske og norske Sager i Finanskollegiet

hvis Forestillinger i Struensees Tid affattedes paa Tysk.
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med Enevældens Grundprincip, end at Herskeren kunde

udøve sit souveræne Initiativ umiddelbart ved slige Befa-

linger. Hvor tidt kunde det f. Ex. ikke ske, at Kongen vilde

høre et Kollegiums Mening om en eller anden Sag? Hvad

var da naturligere, end at han lod det faa en Ordre til

at indsende en Forestilling eller en Betænkning derom?

Ogsaa kunde det selvfølgelig godt hænde, at Kongen per-

sonlig gav en Resolution til en eller anden Ansøger, der

havde henvendt sig til ham, eller at han af sig selv fast-

satte noget af Betydning for en eller anden, hvad enten

det vedrørte denne i hans Embedsgjerning eller mere pri-

vat. Beslutningen derom meddelte han da vedkommende

Kollegium ved en Kabinetsordre.

Hvor vidt Struensee end til almindelig Forargelse var

gaaet i at herske ved slige Ordrer, syntes det nødvendigt

at bevare denne Side af Enevælden, selvfølgelig med den

vigtige Forskjel fra Struenseetiden, at alle Kabinetsordrer

bleve underskrevne af Kongen personlig. Forordningen af

13. Februar taler da ogsaa tydelig om saadanne Befalinger.

Det hedder i den, at, skulde det behage Kongen udenfor

de Resolutioner, som han underskriver i Gehejmestatsraa-

det, at meddele og underskrive nogen saadan: »Saa ville

Vi dog allernaadigst for at forebygge de Uordner og andre

Misligheder, som lettelig ved Sagernes Drift kunde flyde

deraf, naar vedkommende Kollegium om sligt er uvidende,

at den, som saadan Resolution i Hænde haver, skal være

forbunden strax og, forend han sig deraf i nogen Maade

betjener, dermed at melde sig ved det Kollegium, hvor

Sagen henhører, hvilket Kollegium da gjør allerunder-

danigst Forestilling derom til formelig Expeditions Erhol-

delse.«

Medens der her træffes Bestemmelser om de Kabi-

netsordrer, som udstedtes til andre end Kollegierne, taler

Forordningen forbausende nok ikke noget om dem, der

udstedtes til selve Kollegierne. Det var dem, som havde
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været almindelige tidligere, og det var ogsaa dem. der i

den følgende Tid afgjort bleve de talrigste. Denne Taus-

hed kan kun forklares derved, at man boldt det for en

Selvfølge, at der vedvarende skulde ske, hvad der havde

været fast Skik tidligere, at Kollegierne, naar de fik slige

Ordrer, indgave Forestillinger, som fremkaldte en kongelig

Eesolution. hvorved Kongen stadfæstede (korroborerede)

sin i Forvejen givne Kabinetsordre. En saadan Resolution

blev da paraferet af vedkommende Kollegium. Det kom,

som senere skal omtales, til at gaa saaledes i Massevis

med Kabinetsordrerne til Kollegierne.

Herefter sjmtes det altsaa at maatte gjælde som Re-

gel, at alle slige Ordrer, til hvem de end udstedtes, skulde

korroboreres af Kongen i Statsraadet efter foregaaende

Forestilling fra vedkommende Kollegium. Som Hovedgrund

hertil maa tænkes, at i nøje Overensstemmelse med For-

ordningens Begyndelsesord Statsraadet skulde kjende alle

vigtigere Regeringshandlinger, selv om det ikke havde

havt Del i deres Tilblivelse, for at, som allerede antydet,

ingen enkelt Personlighed skulde kunne udvirke Beslut-

ninger af den sindssvage Konge, hvorom Statsraadet hold-

tes uvidende. I Sammenligning dermed maa den Grund,

der i Forordningen af 13. Februar anføres til Korrobora-

tion af Kabinetsordrer, som sendtes til andre end Kol-

legierne, anses for en Skingrund ^-).

Men naar der ved Forordningen — den Tanke ligger

ogsaa nær — i Virkeligheden var foreskrevet en bestemt

Form for de kongelige Resolutioner, at de nemlig for at

have Gyldighed altid skulde være underskrevne i Over-

værelse af Statsraadet, var det saa ikke en Indskrænkning

i den Frihed, som Kongen ifølge Kongeloven maatte have

til at træffe sine Beslutninger, paa hvilken Maade han i

det enkelte Tilfælde ønskede det? Og var det saa ikke

et Skridt, der tog sig misligt ud fra deres Side, som sam-

tidig vilde bringe Struensee paa Skafottet for at have
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overtraadt Kongeloven ? Det ser unægtelig saaledes ud; men
dels var det en Ordning, der syntes nødvendig for at be-

trygge mod, at en enkelt Mand atter udøvede et Despoti

i Kongens Navn, dels har man sikkert, idet Forordningen

formelt traadte frem som en fri Viljesakt af Kongen, ment,

at det maatte staa denne frit for at kundgjore, under

hvilke Former han agtede at udstede de af ham selv

underskrevne Eesolutioner.

Hvorledes man nu end vil opfatte dette, er det klart,

baade at Omraadet for det ny Gehejmestatsraads Virksom-

hed havde et videre Omfang, end det gamle Konseils

havde havt^^), og at Forordningen tillige synes at have

hjemlet det en større Indflydelse baade i Forhold til Kon-

gen og til Kollegierne, end der tidligere havde været ind-

rømmet Konseillet. Der var da ogsaa dem i Datiden, der

godt saa dette ^*). Derimod vil man næppe træffe noget,

der tyder paa, at man mente, at Kongemagten var traadt

for nær. Hvad alle havde Hovedet fuldt af, var Tanken

om det Despoti, som Struensee ved sin Magt over Kongen

havde kunnet udøve som enkelt Mand. I Modsætning

dertil fandt man det tiltalende, at man atter havde faaet

et Konseil, hvad man holdt for det naturlige Værn imod

et Despoti, og dette havde endog Kongens Broder i Spidsen.

Regeringsmændene og Hoffet havde derfor set rigtigt, naar

de stolede paa, at den nye Ordning vilde finde almindelig

Tilslutning. Der er ingen Tvivl om, at den fandt en saa-

dan, og i denne ligger Forsvaret for den fastsatte Ord-

ning.

Et er der dog, som der i denne Sammenhæng maa

lægges Mærke til, og det er, at, førend Sagerne bleve re-

fererede for Kongen i Statsraadet, havde de allerede været

til en Behandling af dettes Medlemmer. De udenrigske

Sager behandledes stedse af Arveprinsen og de ikke mili-

tære Medlemmer, alle andre af samtlige Statsraadsmed-

lemmer i Møder af det saakaldte Deliberationsstatsraad
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(conseil déliberatif), ved hvilket Kongen aldrig var til-

stede. Kancellisagerne refereredes her af en eller anden

af Kancelliernes Deputerede. Sagerne fra de andre Kollegier

forelagdes henholdsvis af deres første Deputerede, der gjaldt

for at være deres Chefer. Forhandlingen fandt Sted enten

mundtlig eller ved skriftlige Indlæg. Naar Sagen var til

Ende her, forelagdes den Kongen til Underskrift i et Møde,

hvori han altsaa selv deltog (Referatsstatsraad). Kancelli-

sagerne refereredes her altid af et af Statsraadets Medlem-

mer, Sagerne fra de andre Kollegier henholdsvis af deres

Chefer. Saadan som Kongens Sjælstilstand var og efter-

haanden mere og mere blev, gik det i Virkeligheden kun

ud paa at faa hans Underskrift paa de Afgjørelser, som

allerede i Forvejen vare trufne i Deliberationsstatsraadet.

Denne Underskrift plejede han ikke at nægte, og hændte

det en enkelt Gang, at han i et Lune stædig gjorde dette,

ventede man, indtil han en anden Dag var kommen i et

bedre Lune. Naar han havde underskrevet, udstedtes der-

efter den kongelige Resolution, paategnet af ham og para-

feret af det Kollegiums Deputerede, hvorunder Sagen hørte.

Den nærmere Sammenhæng med denne vigtige For-

ordnings Tilblivelse kjende vi desværre ikke. Alt hvad vi

have til Oplysning derom, er et Blad Papir med et Ud-

kast til Forordningen, til hvilket Thott har gjort to Til-

føjelser, der begge ere blevne optagne i den, den ene om,

at Udenrigsministeren altid skulde have Sæde i Statsraa-

det, den anden, at Dansk fra nu af skulde være Regerings-

og Forretningssprog undtagen i Sager, der vedrørte de

tyske Provinser^''). Særlig dette sidste Punkt er det værdt

at lægge Mærke til; det viser, hvor nøje den gamle Stats-

mand, der tidligere havde virket saa meget sammen med
tysk fødte Kolleger, sluttede sig til den nu stærkt til Live

vakte nationale Aand, som man sædvanlig er tilbøjelig til

at opfatte som særlig Guldbergsk.
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Selv om for øvrigt alle Enkeltheder ved denne Sag

ere dunkle, kan man dog med Sikkerhed antage, at den

nye Ordning er bleven til ved en Forhandling imellem

Kabinetsraadets Medlemmer, og da Osten og endnu mere

Schack Rathlou vare de betydeligste af disse, og de begge

vare Mænd, der havde Lyst til at gjøre sig gjældende,

ligger den Formodning nær. at de have havt stor Indfly-

delse paa Sagens endelige Udfald. Dengang Struensee i

Efteraaret 1770 forandrede den gamle Forretningsorden

ved at lade indfore, at Kollegierne skulde indsende skrift-

lige Forestillinger til Kongen, udtalte Schack Rathlou

med Bitterhed, at det nu var forbi med Kollegiernes Ind-

flydelse, siden deres Chefer ikke mer kunde forhandle

mundtlig med Kongen ^^). Men ejendommeligt nok, det

var netop paa en Maade en lignende Ordning, der fast-

sloges ved Forordningen af 13. Februar. Kollegiernes

Chefer fik nu lige saa lidt som under Struensee Lejlighed

til at forhandle mundtlig alene med Kongen nu, da Kol-

legiernes ski'iftlige Forestillinger, efter at de i Virkelig-

heden vare afgjorte af Statsraadet, refereredes for ham i

Eeferatsstatsraadet. Imidlertid, det vilde være Uret at

bebrejde Schack Rathlou Inkonsekvens heri, da det var

Kongens Sindssyge, der gjorde den nye Ordning nødven-

dig. For øvrigt passede denne udmærket til Schack Rath-

lous hele Personlighed. Den gav ham Lejlighed til at

spille en Rolle paa det øverste Trin som forhandlende om
alle vigtige Spørgsmaal, samtidig med at han, der tog

tungt paa Forretningernes Detail og var sygelig, fritoges

for særlig at have med et enkelt Kollegium at g^ore.

Da Arveprinsen havde Sæde i Kabinetsraadet, er det

allerede af den Orund en Selvfølge, at han har havt Del

med i Forhandlingen om Forordningens Tilblivelse. Derimod

kan Juliane Marie ikke umiddelbart have deltaget deri.

Hun har ikke været med i Kabinetsraadets Møder paa

anden Maade, end at hun 3 til 4 Ganee var tilstede der.
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naar Kongen var der, og hnn sad da for sig selv blot

som Tilhørerinde paa en Stol langt bag ved Kongen og

Arveprinsen. Saa var hun saa uheldig den 2. Februar at

støde sit ene Ben saaledes, at hun i 4 Uger ikke kunde

gaa, og denne Mellemtid benyttede Guldberg til at faa

hende fra mere at komme i Kabinetsraadet'^). Men selv

om hun altsaa ikke har været med i Forhandlingerne, er

intet sandsynligere, end at Arveprinsen som en skikkelig

Søn har talt med hende om den store Sag og ikke har

gjort andet end, hvad hun sluttede sig til. Rimeligvis

har han. der var ganske ude af Stand til selvstændig at

fore en Forhandling med Mænd som Schack Rathlou og

Osten, ogsaa stærkt taget sin Mentor Guldberg med paa

Raad. og dels ad denne A^ej, dels naturligvis ved private

Samtaler udenfor Kabinetsraadet med dettes Medlemmer

var det muligt for Enkedronningen og Guldberg at udøve

Indflydelse. Men det maa nøje fastholdes, at de vigtigste

Bestemmelser i Forordningen af 13. Februar ganske na-

turlig udviklede sig af den givne Stilling, og at ingen af

dem bærer Præg af at være fremkaldt af et særligt Hen-

syn til de kongelige Personer. Kun ligger den Tanke unæg-

telig nær, at, selv om det nye Statsraad syntes at maatte

vinde i Magt i Sammenligning med det gamle Konseil,

kunde den Kjendsgjerning, at Kollegiecheferne ikke havde

Sæde i det, maaske antages at ville løsne Sammenholdet

i det høje aristokratiske Bureaukrati og derved virke til

at svække den kompakte Modstand, som dette ellers kunde

gjøre, hvis Hoffet higede efter større Magt. Særlig kunde

det anføres, at den naturlige Fører, som Bureaukratiet

tidligere havde havt i Oversekretæren for det danske

eller det tyske Kancelli, nu fattedes. Det er muligt, at

Juliane Marie og Guldberg have havt Øje derfor, og at

det kan have gjort dem tilbøjelige til at gaa ind paa

Ordningen af 13. Februar ^^).

Danmark-Norges Historie 17:20—ISU. V. 2



18 Første Bog. Første Kapitel.

Det nye Statsraad blev selvfølgelig sammensat af dem,

der havde havt Sæde i Gehejmekabinetsraadet, og kom

altsaa til at bestaa af Arveprins Frederik, Thott, Schack

Eatbloii. Eantzau Ascbeberg, Eømeling, Osten og Eick-

stedt. Men det er tillige værdt at lægge Mærke til, bvem

der ikke kom til at faa Sæde her, uagtet de bavde været

Medlemmer af det gamle Konseil fra Tiden før Strnensee.

Naturligvis tænker man først og fremmest paa J. H. E.

Bernstorff. Det er allerede tidligere i dette Værk blevet

nævnt, at Eantzau og Osten ifølge al Sandsynligbed

ivrig bave bekæmpet bans Tilbagekaldelse og beri vistnok

bave bavt Støtte i Juliane Marie ^^). Men naar der dog

vitterlig fra anden Side er blevet arbejdet derfor, skal

bertil føjes, at ogsaa England og Eusland stærkt ønskede

dette, og at der endog vilde være sket Skridt fra deres

Side for at bevirke det, saafremt ban ikke var død 18. Ee-

bruar^o). Hans Uvenner bleve berved befriede fra at skulle

staa overfor dette Tryk. Eeverdils Ven Høyer, der var

Deputeret i Danske Kancelli og satte Bernstorff meget

bøjt, bar da vel næppe set belt galt, naar ban i et Brev

til Eeverdil skriver ^^), at man kunde se dem, i bvis An-

sigter Udtrykket ved Budskabet om Bernstorffs Død blev saa

oplivet, at man skulde tro, at de bavde vundet et Slag. Af

de andre ældre Konseilsmedlemmer var Moltke alt andet

end populær, da ban, om end sikkert med Urette, bavde

Ord for at bave brugt sin Indflydelse bos Frederik Y til

at berige sig paa Statens Bekostning; Eeventlow kunde

Dronningen ikke lide, og Kongen buskede trods sin Sinds-

syge for godt, bvad ban som Barn bavde døjet af bam,

til at ville bave ham tilbage ; Eosenkrantz endelig var saa

forgjældet, at der allerede af den Grund ikke kunde være

Tale om ham.

Ifølge den nye Ordning indtog Arveprinsen en smuk

Stilling som en Slags Statsraadsformand, der derfor ved

alle Voteringrer satte sit Navn oven over de andre Med-

I
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lemmers. Det syntes at være meget for en ung Prins paa

18 Aar, og en saadan Stilling maatte i og for sig være

tilstrækkelig, til at han kunde spille en betydelig Bolle,

forudsat naturligvis, at han havde Evner dertil ; men uhel-

digvis var han kun lidet skikket til at staa paa en høj

Plads.

Han havde vistnok faaet en god Undervisning af

Guldberg, og han skrev blandt andet bedre Dansk, end

kongelige Personer havde gjort før ham i lang Tid her i

Landet. Der viste sig en vis Virksomhedsaand hos ham,

og Guldberg havde forstaaet at give ham Følelse af, at

han havde den Pligt at værne om aandelige Interesser,

særlig naar de stod i Forbindelse med det nationale. Men
desto værre har der været altfor meget sandt i, hvad der

er blevet fortalt om hans tarvelige Evner, ligesom ogsaa

den skrutryggede Mand med det lidet betydelige Ansigt

havde et alt andet end imponerende Ydre. Bekjendt er

Fortællingen om Matrosen, der, da han saa ham ride

forbi, udbrød: »Han maa F. g. mig være gjort af vaadt

Træ, da han har kastet sig saa stærkt.«

Naturen havde været ulige gunstigere imod hans

Moder Juliane Marie. Hun, der paa denne Tid ikke var

mere end 43 Aar gammel, var en statelig Dame med regel-

mæssige Ansigtstræk, saaledes som vi kunne se det af

Yigilius Erichsens fortræffelige Portrætter af hende. Jo-

han Biilow, der ingenlunde var venlig stemt imod hende,

siger om hende, at hun ved sin skjønne, høje og ranke

Figur havde en imponerende Anstand, og at hun tillige

havde et Øje, som sagde meget, naar hun kun fandt det

for godt. Hun var desuden aabenbart paa visse Maader

godt begavet. De Breve, hun har skrevet til sin Svoger

Frederik den store, vise, at hun forstod at se med For-

stand paa den almindelige Stilling i Europa, og hun satte

sig tydelig nok efterhaanden godt ind i flere Forhold her-

hjemme. Vistnok naaede hun aldrig at kunne skrive Dansk

2*
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uden grove Germanismer: men ligesom hun strax fra først

af havde givet sin Søn en fuldstændig dansk Opdragelse,

saaledes sluttede hun sig stærkt og afgjort til den natio-

nale Reaktion imod Struensee. Over Sønnen havde hun,

skjont det ikke fattedes paa Rivninger imellem dem, stor

Magt, og den Stilling, hun var kommen til at indtage

som Midtpunktet i Sammensværgelsen imod Struensee,

maatte strax give hende Indflydelse paa Gehejniekabinets-

raadets Sammensætning. Da hun tillige var bleven Hof-

fets vigtigste Person, var det en given Sag, at hun alle-

rede derved kunde naa at gjore sig gjældende i en Række

personlige Forhold; men hvor stærkt end hendes Ærgjer-

righed blev sat i Bevægelse ved den lette Sejr over

Struensee, laa det forvovne ikke for hende, og under de

nye, ganske uvante Forhold har hun højst rimelig for det

første ment. at burde tage stæ-rkt Hensyn til flere af de

tilkaldte Statsmænd.

Et vist Sammenhold imellem dem og hende maatte

komme af sig selv. De vare nemlig fuldt enige om at

rette saa stærke Slag som muligt imod Karoline Mathilde

og Struensee samt deres Tilhængere, og da hun ligesom

Ministrene holdt det for at være i højeste Grad vigtigt

at sikre sig imod, at mere nogen enkelt Mand skulde

kunne gjøre sig til Herre over Kongens Vilje, kunde de

vidt gaaende Bestemmelser i Forordningen af 13. Februar

for saa vidt ogsaa passe hende. Paa den anden Side

kunde Statsmændene ønske at staa sig godt med hende,

der herskede ved Hoffet og derfor havde mest at sige med
Hensyn til Opsigten med Kongen og Behandlingen af ham.

Hertil kom saa ogsaa, at hun ganske naturlig lik Til-

synet med Kronprinsens og Prinsesse Louise Augustas Op-

dragelse. Dette skete ved et Brev, som enten Statsraadet

eller hun selv fik Kongen til 1. Juni 1772 at skrive til

hende, hvori han indtrængende bad hende om som en

Velgjerning at paatage sig dette vigtige Hverv. Under
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saadanne Forhold blev liuii dem en naturlig Forbundsfælle,

især da hendes Indflydelse over Arveprinsen var vel kjen<lt.

Hertil kom, at Dronningen aabenbart allerede tidlig

forstod at drage Gavn af et Forhold, som gav hende Lej-

lighed til at optranle paa en Maade. der i hoj Grad til-

talte hendes Forfængelighed. Hun var nemlig, som tidli-

gere omtalt, en Svigerinde til Frederik den store, der

stedse synes at have havt en vis Interesse for hende, og,

opfyldt som han var af Ringeagt for Struensee og af Uvilje

imod Karoline Mathilde, glædede han sig i hoj Grad ved,

hvad der var sket 17. Januar. Det var kim kort efter

denne Begivenhed og under Krisen med England i Anled-

ning af Stillingen til Karoline Mathilde, at hun aabnede

en Brevvexling med sin berømte Svoger, en Brevvexling,

der fortsattes i mange Aar^-). Dette har hun tydelig nok

gjort med Tilslutning fra Ministrenes Side, der under de

vanskelige Forhold i Øjeblikket mente at kunne have Gavn

af hendes personlige Yenskab med den mægtige preus-

siske Konge, og hun kom nøje ind i de politiske Forhold

udadtil i 1772 og i Overgangen til 1773. Frederik II be-

svarede hendes Henvendelse med den størst mulige Ven-

lighed, selvfølgelig ikke uden den Tanke maaske at kunne

drage Gavn deraf i paakommende Tilfælde. Men det kunde

ikke være andet, end at netop det, at han saaledes kom

hende imøde, har givet hende et vist Eelief, samtidig med

at den øgede hendes Selvfølelse og Lyst til at gjore sig

gjældende.

Men naar man nævner Arveprinsen og Enkedronnin-

gen, kommer man naturlig ogsaa til at tænke paa Guld-

berg, hvis historiske Betydning netop nu skulde begjiide

at vise sig. Denne, der var født 1731 i Horsens og var Søn

af en lille Kjøbmand der, hed egentlig Høegh, men antog

Navnet Guldberg efter en Morbroder, som hjalp ham til

at studere. Efter at være bleven theologisk Kandidat, ka-

stede han sig over videnskabelige Studier, særlig i theo-
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logisk Og historisk Retning. Det Indtryk, han gjorde af

videnskabelig Begavelse, havde til Følge, at han i en Alder

af 30 Aar blev ansat som Professor eloquentiæ i Soro, hvor

han virkede indtil 1764. I dette Aar blev han kaldet til

at være Lærer for Arveprins Frederik, og dermed var den

Tilknytning til Kongehuset begyndt, der blev bestemmende

for hans følgende Liv. Han fortsatte vistnok ogsaa i sin

nye Stilling sine videnskabelige Studier, og i 1768 udkom

det første Bind af kans store, men aldrig fuldendte Ver-

denshistorie, der fremkaldte meget beundrende Udtalelser

hos Samtiden om hans Talent til historisk Skildring. Fra

Lærerstillingen blev han 1771 forfremmet til Kabinets-

sekretær hos Arveprinsen, og det var i denne Stilling, at

han ved det lille i høj Grad misfornøjede Hof paa Fredens-

borg fulgte den Struenseeske Styrelse med spændt Op-

mærksomhed og skarp Kritik. I det offentlige Menings-

skifte, som Trykkefrihedstiden fremkaldte, have vi set ham
tage Del ved det af ham under Navn af Philodanus ud-

givne Stridsskrift imod Philopatreias ^^), og han vandt

trods Martfelts temmelig haanlige Omtale af denne Af-

handling^*) ikke lidt Ry ogsaa ved den. Da han næ-

rede en uovergaaelig Overbevisning om Enevoldsmagtens

Ukrænkelighed i den nedarvede Form og om den Tro-

skab, der skyldtes Kongehuset, var der næppe nogen, hvem

Struensees hele Færd oprørte mere end ham, og ligesom

han derfor ivrig sluttede sig til Sammensværgelsen, saa-

ledes var intet ham kjærere, end om Enkedronningen og

Arveprinsen kunde blive Midtpunktet for alt.

Det var aabenbart en ikke ringe Anseelse, Guldberg

allerede paa denne Tid nød, og den forstærkedes ved den

almindelige Opfattelse, som Folk med Rette havde af, at

Arveprinsen og Juliane Marie satte stor Pris paa ham.

Det er et betegnende Træk i den Retning, at Suhm, som

før fortalt, den 17. Januar forelagde ham sit Udkast til

en konstitutionel Forfatning for Staten 25), Vranten over,
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at Guldberg ikke vilde have noget dermed at gjøre, brugte

han det Udtrvk om ham, at han var vant til Slaveri;

men det er dog varme Ord, han samtidig har udtalt, naar

han skrev om ham: »Han er en ærlig, flittig og indsigts-

fuld Mand.« Kun var Suhm bange for, at Guldberg, der

ikke s>var vant til Affærer og til at omgaas med snedige

Folk, som han bedømte efter sig selv,« skulde blive be-

draget af dem.

Da Guldberg endnu kun indtog Stillingen som Kabi-

netssekretær hos Arveprinsen, havde han ingen Lejlighed

til at træde stærkt frem for Offentligheden; men at han

havde været med i Sammensværgelsen mod Struensee,

vidste enhver; han havde havt Sæde iblandt dennes og

Brandts Dommere, og, naar Blikket nu saa stærkt blev

rettet imod Dronningen og Arveprinsen, førte det na-

turlig til, at Folk fik travlt med ham, som Rygtet for-

talte, havde meget at sige hos dem. Disse havde, det kan

tilføjes, god Grund til at stole paa ham, thi han, der i

det hele var paalidelig i sine Følelser, viste dem trofast

Hengivenhed, saaltenge han levede.

Medens der her har maattet dvæles ved Arveprinsen

og Dronningen, har der ikke været sagt noget om selve

Kongen. Hvorledes han har opført sig i den første Tid

efter 17. Januar, derom vide vi lidet eller intet 2^). Hvad

Behandlingen af ham angaar, da er det muligt, at man
i det mindste begyndte med at vise ham større Hensyns-

fuldhed, end det havde været Tilfældet i Struensees Tid,

og han traadte under alle Omstændigheder ved som Konge

at holde Statsraadsmøder i det mindste efter Skinnet mere

frem som Regent end, medens han havde havt Struensee

til Minister. Men naturligvis maatte han vedvarende være

under Opsigt og holdes fjærnt fra alle, som man ikke

kunde stole paa. I saa Henseende var der sikkert ingen

Forskjel paa før og nu. Den, der nærmest tik at gjøre

med ham, var hans tidligere Kammerpage, Mecklenburge-
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ren E. C. E. Schack, til hvem Arveprinsen og Dronningen

havde stor Tillid. Efter Reverdils Bortsendeise blev Kr.

F. Jacobi Lektør hos ham 2^). Ikke usandsynlig havde det

Indflydelse paa dette Valg, at Jacobis Moder var Kammer-
frue hos Dronningen; men tillige var han en intelligent

og hnt dannet, desuden brav Mand, saa Valget maatte af-

gjort kaldes heldigt. Det blev fortalt, at han iik Ordre

til at søge at hæve Kongen i religios Henseende, da man
— for øvrigt i Overensstemmelse med Struensees Raad i

hans efterladte Brev til Kongen-*^) — mente, at hans

Mangel paa Religion havde stor Del i hans ulykkelige

Sindstilstand. Hvor meget Kongen forstod af de Resolu-

tioner, som han underskrev, er ikke godt at vide. I de

lyse Øjeblikke, han endnu kunde have, har man kunnet

gjøre ham Sagerne forstaaelige, og ved forskjellige Lejlig-

heder, hvor det ikke fandtes ubekvemt, er der blevet taget

Hensyn til hans Onsker: men ingen vil falde paa at tro.

at den viljesløse, sindsyge Mand har havt noget som helst

at sige. Han underskrev efter Kommando, og, naar Stru-

ensee havde ladet ham give sine Resolutioner paa Tysk.

saa maatte han nu lystre Ordre og give dem paa Dansk,

hvad der aabenbart laa ham fjærnere. Med andre Ord,

han var en slet og: ret Underskrivninssmaskine.
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Forhold i Regeringskredsene i den første Tid efter 17. Januar 1772

indtil Rantzau Aschebergs Fald.

Vii kjende nu de Personligheder, som Forholdene efter

17. Januar havde fort til at skulle samvirke paa Statens

overste Trin. For en stor Del var det fælles Had imod

Struensee og hans Gjerning, der havde bragt dem sammen,

og uden at der i Forvejen havde fundet noget Samarbejde

Sted imellem de alier fleste af dem. Særlig havde Juliane

Marie og Arveprinsen kun havt lidet eller intet at gjore

med dem af de nye Magthavere, der ikke umiddelbart

havde taget Del i Sammensværgelsen. Dette gjaldt baade

om Schack Rathlou, Osten og Thott, med andre Ord om
samtlige de civile Medlemmer af Statsraadet, netop dem,

der maatte faa mest at sige med Hensyn til Statsstyrei-

sen i det hele. Iblandt disse Mænd indtog Schack Rath-

lou aabenbart den mest fremragende Plads, hvad der i

ikke ringe Grad hang sammen med, at han i særlig hoj

Grad nod Dronningens og Arveprinsens Tillid. Man faar

et tydeligt Indtryk heraf ved de Breve, som disse konge-

lige Personer skrev til ham, og det stadfæstes ved flere

enkelte Træk. Da det f. Ex. ganske naturlig var blevet

bestemt, at Kongen skulde underskrive et Slags Testa-

mente, hvorefter Arveprinsen i Forbindelse med Statsraa-

det skulde danne et Regentskab for Kronprinsen i det

Tilfælde, at Kongen døde, inden Prinsen blev myndig

efter Kongelovens Bestemmelser, maatte Schack Rathlou

ikke alene afgive en Betænkning over Udkastet dertil;

men de Ændringsforslag, som han gjorde til det kongelige

Udkast, bleve alle optagne i det endelige Aktstykke af

23. April, hvorved Sagen ordnedes. Det var ogsaa ham,
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hvis Raad havde mest at sige med Hensyn til Behand-

lingen af Karoline Mathilde og de Forhandlinger, der i

den Anledning førtes med England. Han gav ved denne

Lejlighed forstandige Eaad. Ikke mindre faar man Ind-

tryk af hans ansete Stilling ved den Tillid, hvormed under

den Stmenseeske Sag Generalinde Gåhler henvendte sig

til ham paa Grund af den Angst, hun havde for, at hen-

des Mands Helbred skulde lide for meget ved hans Ensom-

hedsfølelse i det Fængsel, hvori han blev holdt. Schack

Eathlou udvirkede da ogsaa, hvad hun i høj Grad var

taknemmelig for, at him fik Tilladelse til at besøge Man-

den i Fængslet. Ikke mindre var han bag efter til stor

Kytte for dem med Hensyn til Ordningen af deres For-

hold 1).

Efter hvad der stod i Forordningen af 13. Februar

1772, skulde man tro, at Statsraadet afgjort vilde faa

Overvægten i Styrelsen, og at man derfor vilde komme
til i endnu højere Grad at opleve en Stormandsvælde, end

Tilfældet havde været i Frederik Ys Dage. Men saa man
nærmere til. vilde det vise sig, at denne Overvægt ikke

var en afgjort Sag.

Vi erindre, i hvilken Grad Rygterne om Struensees

forbryderiske Planer imod Kongehuset havde skabt en

næsten fanatisk royalistisk Stemning, der i høj Grad blev

til Gavn for Juliane Marie og Arveprinsen. Da de, efter

tidligere at have været holdte udenfor al Deltagelse i

offentlige Sager, nu ved Struensees Fald bleve Gjenstand

for almindelig Tilbedelse, var det rimeligt nok, at denne

kunde gjøre dem øre i Hovederne og indgive dem Tanker

om at bruge deres helt nye Stilling til at spille en vigtig

Rolle. Og det maa nu mærkes, at, hvor stærkt Forord-

ningen af 13. Februar end havde fremhævet Statsraadets

Betydning, havde den dog tillige ved at nævne Udstedel-

sen af Kabinetsordrer som et nødvendigt Led i Udøvelsen

af den enevældige Kongemagt bevaret Dobbeltheden i

!
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Regeringen fra den tidligere Tid før Struensee, saaledes

at Kabinetsstyrelsen. om end paa en Maade under et vist

Tilsyn, bevaredes ved Siden af Kollegiestyrelsen. Da Kon-

gen paa Grund af sin Sindssvaghed var udelukket fra ad

den Vej selv at udøve sit suveræne Initiativ, kunde der

derfor ligge en Fristelse for de nævnte kongelige Perso-

ner, der følte sig som hans naturlige Formyndere, til,

saafremt Forholdene viste sig gunstige, at bruge Lejlig-

heden til at udøve dette Initiativ paa hans Vegne.

Denne Fristelse maatte blive saameget større, som der

fra først af var noget uklart ved den hele Forretningsgang

paa det øverste Trin. Det maa saaledes vistnok kaldes et

Uheld, at, uagtet Statsraadet var blevet hævet højere, end

det gamle Konseil havde staaet, havde man dog bevaret

den ældre Indretning fra dettes Tid, at der intet Sekre-

tariat var. Der kunde altsaa ikke ad den Vej expederes

Sager skriftlig derfra. Til Dels har man hjulpet sig der-

ved, at den Kollegiechef eller det Medlem af Statsraadet,

der refererede Sagerne fra et eller andet Kollegium for

Kongen, saaledes som Schack gjorde i den furste Tid for

Finanskollegiet og Thott for Kancellierne, ikke alene med-

delte vedkommende Kollegium de Resolutioner, som Kon-

gen havde givet paa dets Forestillinger, men ogsaa til-

sendte det Underretning om andre kongelige Beslutninger

eller om Udnævnelser, der vare vedtagne af Kongen i Ka-

binetsraadet og efter 13. Februar 1772 i Statsraadet. For

saa vidt Sagerne ikke i Forvejen vare blevne behandlede

i Kollegiet, fik dette Befaling til at indgive en formelig

Forestilling derom til ny og endelig Resolution af Kongen

i Statsraadet. Man har en hel Række af den her omhandlede

Slags Skrivelser, som af Schack Rathlou i Aaret 1772 ere

blevne tilsendte Finanskollegiet^). Ganske paa samme

Maade er der igjennem Thott flere Gange givet dels Fi-

nanskollegiet dels Kancellierne Ordrer^). Ja, ogsaa til

andre Autoriteter end Kollegierne udstedtes der Befalinger
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igjennem Statsraadsmedlemmer. Saalecles sender Thott i

Marts 1772 Politimesteren i Kjubenhavn en Befaling og

det i eget Navn i Anledning af en Pressesag*).

At ogsaa Arveprinsen tilsendte Kollegierne kongelige

Befalinger om et eller andet, især om at indgive Fore-

stillinger og Betænkninger angaaende Sager, der vare til

Forhandling, kunde passe godt dertil, da han var Formand

i Statsraadet.

Men ved Siden af disse forskjellige Træk hændte det

baade, at Schumacher som Kabinetssekretær efter Kongens

Befaling æskede et Kollegiums Betænkning om en eller

anden Sag eller sendte det en Meddelelse om en kongelig

Beslutning. Man har f. Ex. saadanne. vedrorende Behand-

lingen af Karoline Mathilde og Anklagerne imod Stmensee

og Brandt. Der kan slet ingen Tvivl være om, at de have

været Statsraadet fuldt bekj endte. Da Schumacher som

Kabinetssekretær, naar Kongen var tilstede i Statsraadet,

overværede Forhandlingerne her, staaende bag ved hans

Stol-^), vilde det ikke være vanskeligt at bruge ham til

at affatte de Kabinetsordrer. der ønskedes. Med andre

Ord, Kabinettet er i denne Tid ikke sjælden bleven brugt

som Organ for Beslutninger, der vare fattede i Stats-

raadet.

Det var aabenbart et stort Uheld, at der fra forst af

var en saadan Ubestemthed i Forretningsgangen. Folgen

heraf var, at der kunde være Fristelse til Formloshed.

Andet kan man ikke kalde det, naar man ser Schack

Rathlou i Juni 1772 give Politimesteren i Kjobenhavn en

Ordre i en Pressesag alene efter Aftale med Arveprinsen

og uden at den endnu havde været for i Statsraadet. Men
værre var det, at denne Brist paa Bestemthed ogsaa maatte

gjore det muligt for dem. der beherskede Kabinettet, med
nogen Behændighed at bruge de Ordrer, som de fik ud-

stedte ved dette, til en Udvidelse af deres Magt. Ganske

vist skulde efter Forordninoren af 13. Februar alle Befa-
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linger fra Kabinettet, inden de traadte i Kraft, af dem.

som de tilsendtes, forelægges vedkommende Kollegium og

af dette tilsendes Statsraadet med Forestilling til God-

kjendelse af Kongen i dette. Der var for saa vidt sat en

Skranke for en Indflydelse ad den Vej, som ikke havde

været kjendt ved Kabinetsordrerne i tidligere Tid: men

Sporgsmaalet var, om dette vilde være tilstrækkeligt til

at sikre Statsraadet imod et Medbejlerskab. som dets Med-

lemmer fra først af ikke havde havt Anelse om, at de

skulde faa at doje med.

I Begyndelsen traadte dette dog ikke frem i nogen

iojnefaldende Grad. Derimod mærker man paa anden

Maade meget tidlig Brist paa Sammenhold imellem dem.

der havde styrtet Struensee. Det var saaledes næsten øje-

blikkelig, som om de herskende skammede sig ved Makker-

skabet med Beringskjold. Han havde den 19. Januar som

Belonning for sin Deltagelse i Sammensværgelsen mod-

taget Udnævnelse som Kammerherre, og et Par Dage der-

efter blev der bevilget ham en aarlig Løn paa 2000 B,dlr.,

ligesom samtidig hans ældste Søn blev Kammerjunker med

1000 Rdlr. om Aaret. og en yngre Søn. som var Løjtnant,

tik Løfte om et Kompagni. Endelig blev der ogsaa til-

staaet ham, der i Struenseetiden var bleven nødt til at

rømme Godset Nygaard paa Møen^). som han havde kjøbt

af Kronen, at han nu fik dette Gods tilbage, om end saa-

ledes, at han skulde betale, hvad han endnu ikke havde

udredet af Kjøbesummen. Vistnok var det. der her

indrømmedes ham, ringere end de Udmærkelser, der bleve

de andre sammensvorne til Del: men det var dog værdi-

fulde Goder. Imidlertid, de hk en ubehagelig Bismag ved

den Tilføjelse, at det med det samme blev befalet ham

at tage Bolig med sin Familie i Vordingborg. Dette synes

vistnok ikke at have udelukket ham fra at kunne rejse

over til sit Gods paa Møen: men til Kjøbenhavn maatte

han afgjort ikke komme, og det tvungne Ophold dernede
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Yar da aabenbart en Slags Forvisning. Hvad Grunden var

til dette Skridt, der unægtelig tager sig ud som et tyde-

ligt Vidnesbyrd om Unaade, veed man ikke bestemt.

Maaske har det blot været en Følge af, at Magthaverne

vilde have den hensynsløse, lidenskabelige og af Væsen

grove og tølperagtige Mand bort fra Kjøbenhavn; men
det kan ogsaa have staaet i Forbindelse med, at han gjaldt

for at have Sympathi for Karoline Mathilde, som han slet

ikke havde ønsket blandet ind med i Struensees Sag. Han
blev rasende over den Behandling, der her var blevet ham
til Del, og det saa meget mere som han efter sin egen

Mening havde større Fortjeneste af Sammensværgelsen

mod Struensee end nogen anden. Da han desuden skulde

stille Kaution for Betalingen af, hvad han endnu havde

at udrede for Nygaard, gav dette Anledning til Kjævl

imellem ham og Kegeringen og dermed til forøget For-

bitrelse hos ham^). Følgen blev et fuldstændigt Brud,

som senere skulde st3Tte den hidsige og ubetænksomme

Mand i Ulykke.

Vigtigere var det imidlertid, at der i selve Statsraa-

det var Strid. Allerede tidlig begyndte der at udsprede

sig Rygter derom. ;Det nuværende Statsraad,« hedder det

saaledes i et Brev fra A. P. Bernstorff til Onklen af

11. Februar 1772, »kan ikke gaa sammen, hvad Interesser

og SjTismaader angaar. Der fattes en Mand, som kan

mægle imellem de andre og lede dem.« Samtidig udtalte

Schimmelmann i et Brev fra Kjøbenhavn, at Ministrene

ikke vare enige indbyrdes, ingen troede den anden. Disse

Eygter vare ingenlunde blottede for Sandhed. Lige fra

først af var det saaledes tydeligt nok, at Rantzau var ilde

set af Statsraadets andre Medlemmer og rimeligvis var

ogsaa hverken Dronningen eller Arveprinsen ham syn-

derlig gunstig. Hans upaalidelige Karakter var vel kjendt,

og han havde som ingen anden været afskyet i den ældre

Statsmandskreds. De Rygter, der strax efter 17. Januar
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lioiii i Gang om hans tvivlsomme Holdning ogsaa ved

denne Lejlighed, skulde heller ikke kunne gavne ham.

Desuden var det saare langt fra, at han ved overlegen

Dygtighed som Embedsmand formaaede at kaste Dække

over sin Karakters Fejl. Vi vide, hvor meget løst og

springende der var i hans Begavelse, og hvor lidt han

tidligere havde vist Iver og Flid i sin Embedsgjerning;

men endelig, og det var et Hovedpunkt, gjorde det, at

han havde Sæde i Statsraadet, Stillingen til Eusland

vanskelig, og der var som vel bekjendt ingen anden Stat,

man paa denne Tid holdt det for saa vigtigt at staa i

godt Forhold til.

Det vil erindres, at, uagtet Katharina II havde havt

den dybeste Foragt for Struensee og Uvilje imod hans

Statsmandsfærd, havde hun dog henvendt sig til Regerin-

gen i Kjøbenhavn for at faa Kongen til at skaane hans

og Brandts Liv^). Ingen kunde da ej heller dømme skar-

pere end hun om den Fremgangsmaade, der blev fulgt

imod dem saa vel som imod Karoline Mathilde. Ved

hvad hun tidligere havde hort om Kristian VII, havde

hun faaet det Indtryk, at han var umulig som Regent

og tillige en »modbydelig Dreng« med grusomme Tyran-

lyster. Disse mente hun nu, at de daværende Magthavere

i Kjøbenhavn yderligere, hidsede. Naar han først, ytrede

hun, havde begyndt at hugge Hovedet af Folk, vilde der

nok komme til at falde flere, og Folk i Danmark skulde

tage sig i Agt for, hvad der i saa Henseende kunde vente

dem. Efter at hun havde læst Struensees Forsvarsskrift,

fandt hun, unægtelig meget, flot, at der overhovedet slet

ikke havde været nogen Grund til at straffe ham, lige

saa lidt som naturligvis Brandt havde fortjent at drages

til Ansvar. Disse hendes glubske Domme om Regeringens

Behandling af de fængslede fra 17. Januar vidne om alt

andet end Velvilje imod den, og, selv om hun kun lod

dem komme frem i private Breve ^), var hendes officielle
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Holdning overfor Danmark dog paavirket deraf og altsaa

kjolig. Jordbunden i Petersborg var overhovedet i Øje-

blikket gunstig for uheldige Rygter om Forholdene i Kjo-

benhavn, og det i den Grad, at der blev fortalt om Juliane

Marie, at hun havde Planer om at skaffe sin Søn Regerin-

gen^"). Men hertil kom, at baade Kejserinden, saaledes som

vi vil erindre, og ligeledes hendes to vigtigste Raadgivere,

Panin og Saldem. hadede Rantzau Ascheberg. Intet kunde

derfor gjore et ugunstigere Indtrvk paa hende, end at han

havde faaet Sæde i Regeringen, og hojst sandsynlig har

hendes Forbitrelse mod ham virket sit til at gjore hendes

Domme over Magthavernes Færd imod Struensee saa haarde,

som Tilfældet var.

Da hendes Stemning imod Rantzau Ascheberg var

vel kjendt i Kjobenhavn, havde Osten som Udenrigsmini-

ster strax fra forst af sogt at afværge det ugunstige Ind-

tryk, som Rantzaus store Avancement nødvendigvis maatte

gjore. Allerede 25. Januar gav han Ordre til at forestille

baade Panin og Saldem, at man i Rusland endelig ikke

maatte bekymre sig om, at Rantzau var bleven Medlem

af Kabinetsraadet. han havde nemlig aldeles ingen Ind-

flydelse, han var ganske udelukket fra Deltagelse i For-

handlinger om udenlandske Sager ^^), og paa de andre

Omraader holdt alle de andre Ministi e sammen imod ham.

Samtidig var Osten i^Tig for at fremhæve sig selv som

Rantzaus særlige og indflydelsesrige Modstander. »Da jeg,«

lod han sige til Saldem, ^blev tilkaldt til Kabinetsraadet,

var Rantzau allerede udnævnt. Man har øjeblikkelig for-

trudt det. Jeg har fra først af raadet Bod derpaa ved

Udnævnelsen af alle de andre Medlemmer^-).«:. Naar man

blot i Rusland vilde lade ham selv have frit Spillerum og

ikke foretage noget overilet Skridt, var han overtydet om.

at han skulde faa Rantzau fuldstændig fjernet.

Disse Ostens pralende Ord formaaedc dog ikke at

l)erolige Stemningen i Petersborg, og lige saa lidt hjal])
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(let, at Kristian Vil i et Brev til Kejserinden ligesom

gjorde Undskyldning for Rantzaus Ophojelse^^). Den dansk-

norske Chargé d'affaires i Petersborg Dreyer havde sin sta-

dige Plage med Sporgsmaal af russiske Statsmænd, om
Rantzau virkelig ikke endnu havde faaet sin Afsked, og

(let blev ligefrem sagt ham, at Forholdene først maatte

fæstnes noget mere i Kjobenhavn, inden man kunde ind-

lade sig med Hoffet her^^). > Deres Excellence, <; skrev han

16. Juni til Osten, »kan ikke forestille sig, i hvilken Grad

man har sat sig i Hovedet, at Rantzau maa bort« ^^).

Selvfulgelig virkede alt dette med til at undergrave

dennes Stilling, og 9. Juli 1772 blev han afskediget fra

alle sine Embeder. Han fik i Pension alt, hvad han hid-

til havde havt i Gage og som Tillæg dertil, og desuden

ogsaa 1200 Rdlr., som han havde havt extraordinært,

men for kort Tid siden havde maattet give Afkald

l)aa. Det samlede Beløb af, hvad han fremdeles kunde

oppebære, løb op til den uanstændig høje Sum af 9000

Rdlr. ^^). Det skulde formodentlig opfattes som den sidste

Betaling for hans Deltagelse i Sammensværgelsen mod
Struensee. Samme Dag denne Afskedigelse fandt Sted,

fjærnedes H. Kr. F. Bjelke, der havde arvet Brandts Stil-

ling som ^directeur des spectades< , fra denne i Hoflivet

ikke uvigtige Plads. Der var aabenbart nøje Sammenhæng
mellem disse Afskedigelser. Bjelke gjaldt nemlig for at

være Rantzaus ivrige Tilhænger og Spion.

Da Rantzau afskedigedes, var det tillige Meningen,

at han ikke maatte opholde sig længere i'Kjøbenhavn.

men skulde begive sig til sit Gods i Holsten. Det var

tydelig nok et Slags Sidestykke til den Forvisning fra

Kjøbenhavn, der havde rammet Beringskjold. Saaledes hk

begge de Mænd, der havde været de egentlige Ophavs-

mænd til Sammensværgelsen imod Struensee, paa en vis

Maade samme Lod. Rantzau skyndte sig aabenbart ikke

med at naa over til sit Gods, og da Regeringen fandt, at

DaiimarkNorges Historie 1720- ISl 4. V. 3
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det varede for længe dermed, sendte den ud paa Efter-

aaret en Officer efter ham til Fjm, hvor han dengang

opholdt sig, for at denne skulde melde ham, at han havde

ufortøvet at rejse til Ascheberg. Officeren maatte ikke

slippe ham af Sigte, inden han kom dertil, og Kantzau

fik at vide, at, hvis han dristede sig til at forlade sit

Gods uden Kongens Tilladelse, skulde han paa det føle-

ligste komme til at mærke dennes TJnaade. Saaledes saa

det da ud, som om Ascheberg skulde blive et Slags Fæng-

sel for den faldne Stormand; men han opnaaede dog snart

at faa Tilladelse til at rejse til Udlandet »for sin Sund-

heds Skyld 1^).«

Herefter forlod Eantzau Landet, ledsaget af en Elsker-

inde, der i Udlandet gik for at være hans uægte Datter,

og han tog Ophold i Sydfrankrig, først i Venaissin, som

dengang endnu tilhørte Paven, senere i den lille By

Ménerbes. Efter alt det ufordelagtige, vi have havt at

fortælle om ham, er det tiltalende at høre, at han under

det Liv, han førte dernede indtil sin Død 1789, viste en

personlig Elskværdighed, der gjorde ham yndet af alle,

som han kom i Berøring med^^). Tort Fædrelands Hi-

storie vedkommer han ikke efter sin Bortrejse her fra

Landet.

Det ligger i Sagen selv, at det maatte være til Gavn

for Sammenholdet imellem Statsmændene i Kjøbenhavn,

at Eantzau blev fjærnet; men betryggende var Forholdet

dog ikke endnu, saaledes som vi senere skulle se.

Ved Siden af, hvad der stod i Forbindelse med Sty-

relsens Ordning paa det øverste Trin og med det person-

lige Forhold imellem Regeringens Medlemmer, sporger

man naturligvis om dens Virksomhed i de første Maaneder

af dens Tilværelse. Vi vide, hvor stærkt den havde været
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optaget af at slaa løs paa det Struenseeske Parti, og hvor-

ledes den havde søgt at fjærne forskjellige, der kunde mis-

tænkes for at have stauet i Forbindelse med dette. Det

sluttede sig da ganske naturlig hertil, at man ogsaa gjerne

vilde se en Mands Hæl, der vel ikke kunde siges at høre

til det Struenseeske Parti, men dog med Grund maatte

regnes for at have staaet i skarp Modsætning til det

ældre Konseils Medlemmer og paa visse Maader kunde

kaldes en Forgænger for Struensee, nemlig St. Germain,

Som det vil erindres, var han, efter i Slutningen af 1767

at have maattet forlade Landet, bleven kaldt tilbage af

Struensee i den sidste Halvdel af 1771 ^9), Han havde

siden den Tid levet her som Privatmand; men dette af-

holdt ikke Regeringen fra helst at ville af med ham. Da

han paa sin Side heller ikke følte sig vel ved Stillingen,

som den nu vare bleven, kom man til Enighed med ham
om, hvorledes Pengeforholdet til ham skulde fastsættes,

samtidig med at han paany skulde rejse ud af Landet.

Efter Navnet stod han endnu som Feltmarskal i Hæren,

og han oppebar den enorme Lønning af 14432 Rdlr. aar-

lig. Da nu hans Forhold til Staten fuldstændig løstes,

blev Pengespørgsmaalet ordnet saaledes, at han i Stedet

for den aarlige Løn skulde have 60000 Ptdlr. udbetalte en-

gang for alle i kongelige Obligationer, hvilke dog skulde

indløses ved en aarlig Udbetaling af 12000 Ptdlr. i 5 Aar.

Han rejste derefter bort for stedse, og man var saaledes

bleven fri for ham.

Hvad man derimod ikke kunde iifværge, var, at Karo-

line Mathilde sad i Celle, efter hvad man mente, optaget

af Tanker om at vende tilbage og faa Hævn, og bag hende

saa man det engelske Hof. Oven i Kjøbet var man ikke

sikker paa, om hun ikke havde hemmelige Venner her

hjemme. Dertil kom, at højst ugunstige Fremstillinger af

Piegeringens Handlemaade baade imod hende og imod

Struensee kom frem i udenlandske Blade og Skrifter. Her

3*
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skal kun som Exempel nævnes et af disse sidste paa Grund

af det fanatiske Had imod Enkedronning Juliane Marie,

som det vidnede om. Det havde til Titel: »Entdeckung

der wahren Absicliten des StaatssAstems der då-

nischen Kegler ung« og fingeredes at være skrevet af

en tidligere dansk Konferensraad og Kabinetssekretær C. A.

Kothes, en Person, der aldrig har været til. Dets Formaal

var at vise, at Juliane Marie var en sand Djævel, hvis

Ondskab havde været G-rund til alle de senere Ulj'kker i

Danmark, og naturligvis fremstilledes Karoline Mathilde

særlig som et uskjidigt Offer for hendes Forfølgelse og

den hele Struensee-Proces som alene hvilende paa løgn-

agtige Yidner og falske Aktstykker ^*^). Et værre Væv af

Usandheder og frække Paastande end de, dette Skrift

indeholdt, kan ikke tænkes. Flere af de Angreb, der saa-

ledes fremkom i Udlandet, søgte man at bekæmpe ved

Skildringer i modsat Aand. men uden at kunne trænge

tilstrækkelig igjennem.

Et saare vigtigt Spørgsmaal, der strax havde maattet

stille sig for Regeringen, havde selvfølgelig det været,

hvorledes den skulde forholde sig til Struensees Ordning

af Styrelsen og til de mange Forandringer, han havde

indført. Folks Opmærksomhed var aabenbart stærkt hen-

vendt paa, hvad den her vilde gjøre. Strax efter at den

ældre Bernstorff havde faaet Budskabet om Begivenhederne

17. Januar, skrev han til en Yen: ^>Mange Ting ville

vel nu blive forandrede. Dog haaber jeg. at man ikke vil

kaste Barnet ud tilligemed Badevandet, og at man vil

lade være med at kuldkaste alt, fordi det har været for-

hadte Mænd. der have indført det. Hist og her er der

dog ogsaa blevet gjort noget godt 21).« Tilde Regeringen

gaa frem paa en saadan Maade, det var Spørgsmaalet.

At Lysten til at tinde noget godt i, hvad der var indført

i Struenseetiden, var saa lille som vel tænkeligt, kunde

der injjen Tvivl van-e om.
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Det l'urste, der skete, var, at det allerede 20. Januar

blev paabudt, at den af Struensee ophævede Livgarde til

Fods skulde gjenoprettes, et Skridt, hvortil der senere i

Aaret-^) sluttede sig, at ogsaa Hestgarden organiseredes

paa ny. Efter den Betydning, som særlig Fodgardens Op-

stand Juleaften 1771 imod Struensee havde havt, var det

ganske naturligt, at Hoffet strax ønskede atter at have

dette Korps som sin nærmeste Beskyttelse. Der syntes

ikke at kunne tænkes en paalideligere Troppeafdeling. Faa

Dage efter dens Gjenoprettelse gik man til det første Skridt

for at faa en omfattende Undersøgelse om den Struenseeske

Styrelse i Gang. Det blev nemlig 24. Januar paabudt, at

alle Kabinetsordrer, der vare tilsendte de forskjellige Au-

toriteter i Struensees Tid, skulde indsendes til Regeringen.

Derefter blev det overdraget en Kommission at undersøge

alt, hvad han havde indfort af Forandringer i forskjel-

lige Eetninger. Den kom til at bestaa af Thott, Schack

Rathlou og den tidligere Stiftamtmand Jørgen Skeel, og

det blev indskærpet disse Mænd, at de skulde iagttage, at

de Forandringer, som fandtes at være gode eller næsten

ligegyldige, ikke maatte foreslaas omgjorte, og at de, som

maatte holdes for skadelige, skulde rettes med den størst

mulige Lemfældighed. For at have det nødvendige Grund-

lag at arbejde paa skulde de tilkalde visse paa de for-

skjellige Omraader særlig sagkyndige Mænd^'). Meget

reaktionær lyder, som det ses, denne Instrux ikke; men
det var dog tvivlsomt, om man, naar man kom til de en-

kelte Forandringer, vilde bevare et saadant Maadehold.

Fremstillingen af denne Kommissions Virksomhed og

af Regeringens Stilling til den Struenseeske Reformgjer-

ning i det hele maa vi imidlertid opsætte noget. Vi maa

forst se paa Forhold, der nødte Regeringen til at vende

Blikket i en helt anden Retning, nemlig paa Stillingen

udadtil. Kun hvad et Punkt angaar, ville vi strax nævne,

hvad der maa kaldes en Reaktion imod Struenseetiden,
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det er den nationale Modbevægelse imod det tyske Præg,

som han havde sat paa Styrelsen. Der er allerede oven-

for peget paa en Hovedside deraf, nemlig den Befaling,

som Forordningen af 13. Februar havde indeholdt om
Brugen af Dansk som Regeringssprog, en Befaling, der

ogsaa gjennemførtes indenfor de ved Forordningen fast-

satte Grænser. Men allerede, inden dette blev fastslaaet.

var Stødet blevet givet til noget helt nyt, nemlig til Ind-

førelsen af Dansk som Kommandosprog ved Hæren. Der

var næppe noget, som mere krænkede den nationale Fø-

lelse end den hidtil gjældende Brug af Tysk som saadant.

Nu endelig blev der gjort Ende derpaa. Saa tidlig som

den 3. Februar havde Eickstedt taget Initiativet dertil

ved at forelægge Kongen en dansk Oversættelse af de for-

skjellige Kommandoord, der brugtes ved Armeen, og faaet

den godkjendt. Derefter var Sagen kommen for i Grene-

ralitetet, og da det indgav en Forestilling derom, blev

denne den 19. Februar underskrevet i Statsraadet af Kon-

gen. Det fastsattes herved, at dansk Kommando strax

skulde indføres ved Livgarden, Artilleriet, Rytteriet, de

norske Fodfolksafdelinger og de nationale Regimenter i

Danmark og Hertugdømmerne. Derimod skulde det for

de 14 hvervede (tyske) Infanteriregimenter ikke ske førend

efter den først afholdte Mønstring ^^}. Selve de nye danske

Kommandoord vare for en stor Del langtfra hævede over

Kritik ^5). De vare ikke korte og kraftige nok, og det

maatte vække Latter, naar et af dem lød saaledes: »De

tvende bagerste Geledder bag til aabner Eder« ; men saa-

danne Fejl kunde rettes, og de svække ikke det fortjenst-

ligé ved Forandringen. Den 15. Marts var den første Dag,

man hørte de nye Kommandoord blive brugte. Livgarden

gjorde Begyndelsen dermed ^"^j.



Fred med Algier. 39

Tredje Kapitel.

Udenrigske Forhold i 1772 og i Begyndelsen at 1773.

(

Jjet Billede, vi have kunnet danne os af de uden-

rigske Forhold under Struensee, har vist os, at der var to

Spørgsmaal, han efterlod uloste. Det ene af dem var det

Algierske. Han var, som det vil erindres, stærkt optaget

af Kustninger for at faa en Expedition i Stand, der var

stærk nok til at tilføje Algier en alvorlig Tugtelse og

kunde gjore det danske Flag atter agtet i Middelhavet.

Men næppe var han falden, forend hans Planer i saa Hen-

seende bleve helt opgivne. Allerede den 18. Januar tog

Osten Initiativet dertil ved at faa Bemyndigelse til at

arbejde paa Fred med Algier. Da Kontreadmiral Hoog-

land paa den Tid laa med en Eskadre i Middelhavet,

sendtes der ham 2. og 7. Marts Instrux og Fuldmagt til

at faa en Fred sluttet. Til alt Held ønskede Deyen i Al-

gier ogsaa at faa Striden endt, og, hvad enten han under

Haanden har faaet noget at vide om den dansk-norske

Regerings Lyst til Fred eller ikke, lod han et Sendebud

rejse til Marseille, paa hvis Ked Hoogland laa med sine

Skibe. Han skulde indbyde denne til at komme til Algier

for der personlig at faa Sagen afgjort.

Regeringen i Kjøbenhavn havde fornuftigvis opgivet

alle Tanker om at faa »Satisfaktion«, og den stillede ikke

andre Krav end at faa Fred paa samme Fod som tidligere

;

ja, den var endog villig til, hvis det behøvedes, at betale

Løsepenge for dem af Kongens Undersaatter, der vare

blevne fangne af Algierne og gjorte til Slaver. Men en

formelig Fredsbetingelse herom behøvedes heldigvis ikke;

Deyen nøjedes med at modtage en »Present« paa 4000

Zekiner til Vederlag for, at han gav alle danske Fanger



40 Første Bog. Tredje Kapitel.

fri, og for ovrigt enedes man let om en Fred (16. 3Iaj),

der førte alt tilbage til Forholdet, som det havde været

før 1770*). Det var med stærke Udtryk af Glæde, at

Osten modtog Budskabet om denne Fredslutning, og ganske

sikkert vilde det have været en Llykke. om man ikke

havde faaet Freden. Selv om det virkelig kunde være

lykkedes at ydmyge Algier med Vaaben i Haand, vilde

det under alle Omstændigheder have kostet langt storre

Ofre, end Sagen var værd, og Struensees krigerske Politik

havde derfor været ganske forkastelig. Det var ogsaa et

stort Gode, at den danske og norske Skibsfart nu atter

kunde gaa sin rolige Gang i Middelhavet, og det saa

meget mere, som ogsaa Forholdet til Tunis, der havde

været spændt som en Folge af Striden med Algier, nu

blev godt igjen. Men naar Osten kaldte Freden glorieuse,

fordi Deyen først havde aabnet Forhandlinger om den,

var det unægtelig at tage Munden for fuld. Freden for-

maaede ikke at udslette det ydmygende Præg, som hele

denne Strid med Algier vitterlig havde ^).

Et mindre behageligt Eftersmæk syntes Freden for

ovrigt at skulle faa, da Spanien, der opfattede Barbareskerne

som Fjender, gjorde Indsigelse imod Danmarks Eet til at

lade Algier atter faa de tidligere fastsatte aarlige Presen-

ter i Ammunitionssager; men denne Sky drev dog over.

Ulige vigtigere var imidlertid Forholdet til Rusland

og Sverige. Her havde Udviklingen, som det vil erindres,

ført til, at, om end Struensee havde ønsket en langt

mindre ivrig Indblanding i de svenske Forhold, end det

stemmede med den dansk-russiske Traktat af 13. Decem-

ber 1769 2), havde han dog endt med at holde en stærk

*) Maaske fortjener det at nævnes, at de Presenter, der aarlig

skulde sendes Algier, bestod i 500 Centner Krudt, 4000 Stkr.

24-pundige og 4000 Stkr. 12-pundige Kugler samt 300 Stkr.

Tovværk (T. Kkoll. 27. Juni 1773).



Mageskifteforhandlingeine standsede. 41

Tilnærmelse til Kuslantl for nodvendig, i Haab om, at

den holstenske Mageskiftetraktat saa kunde blive til Virke-

ligbed. 31en den Mistillid, man narrede til ham i Peters-

borg, havde været altfor stor til, at der kunde van'e nogen

Mulighed for Gjenoptagelse af Forhandlinger om at faa

den provisionelle Traktat af 22. April 1767 3) gjort til en

endelig. Saafremt hans Fald var bleven efterfulgt af

l^ernstorff's Tilbagekaldelse, vilde Kejserinden samt Panin

og Saldern utvivlsomt have været villige til at gjenoprette

den gode diplomatiske Forstaaelse. Men til Beklagelse,

og det, som det synes, til oprigtig Beklagelse for Kejser-

inden, gjorde Bernstorffs Dod Ende paa alle Tanker om
hans Gjenoptagelse i Kegeringen, og da Katharina II,

som ovenfor omtalt, af flere Grunde, og særlig som en

Folge af Piantzaus Optagelse i 8tatsraadet i nogen Tid

efter Struensees Fald forholdt sig i høj Grad kjølig til

Eegeringen i Kjobenhavn, vare Mageskifteforhandlingerne

foreløbig helt stillede i Bero.

Oven i Kjobet skjød andre Forhold sig frem i For-

grunden. Begivenheder i Sverige af overraskende Natur

skulde give baade den russiske og den dansk-norske Re-

gering nok at tænke paa. Der havde efter Gustav III's

Tronbestigelse været fuldt op med Kiv og Strid ved den

Piigsdag, der her var traadt sammen i 1771; men hvor

megen Lighed der end for saa vidt var imellem denne

Piigsdag og de tidligere under Frihedstiden, skulde Ud-

gangen paa den dog blive saare forskjellig fra, hvad de

foregaaende havde ført til. Enhver veed, hvilken Betyd-

ning det havde, at Sverige i sin unge Konge Gustav III

havde faaet en ærgjeiTig Hersker, udstyret baade med den

Snarraadighed og med den Handlekraft, der netop behove-

des til paa dette Tidspunkt at gribe afgj ørende ind i Be-

givenhederne.

Efter at han forgjæves ad andre Veje havde søgt at

skabe sig forøget Indflydelse og at faa indført roligere
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Tilstande, var det, at han i Maj 1772 fattede Planerne

til en Eevolution. Han gjorde det betegnende nok paa et

Tidspunkt, da man ved IS'abohofferne troede, at der var

Fred og ingen Fare. -De svenske Sagers, hedder det i

en dansk Depeche fra Petersborg af 9. Juli, >gaa saa godt,

at man ikke mere her hører tale om dem.« Vi have intet

at gjøre med Forberedelserne til Gustav III's Revolution

eller med Enkelthederne ved dens Gjennemføreise. Vi

gaa lige over til at nævne, at han efter at have vundet

baade Tropperne og Borgerskabet i Stockholm den 19. Au-

gust gjorde sig til Herre i Hovedstaden og dermed over

hele Staten. Den 21. August holdt han et Mode af samt-

lige fire Stænder, lod der oplæse en Forfatning, som han

havde ladet udarbejde, og da han fra Tronen, hvor han

havde taget Plads med Gustav Adolfs Sølvhammer i

Haanden, spurgte Stænderne, om de bifaldt den, lod der

et tre Gange gjentaget Ja som Svar. Stænderne havde

ikke Mod til den svageste Modstand for at værne om den

Folkefrihed, som hvis Bærere og Forsvarere de plejede at

optræde med Bram. Udenfor Stockholm sluttede hele

Folket sig med Jubel til den nye Tingenes Tilstand, og

saaledes styrtede Frihedstidens Forfatningsbygning sammen

som et Korthus, der vælter ved det første Aandepust.

Det vedkommer os ikke at gaa nærmere ind paa den

ny Forfatning. Vi ville blot erindre om, at den helt flyt-

tede Tyngdepunktet fra Stænderne til Kongen. Denne

havde nu den udøvende Magt i sin Haand, Raadet fik

kun en raadgivende Stemme og var ansvarligt overfur

ham, medens det tidligere havde været det overfor Stæn-

derne. Vistnok behovede Kongen disses Samtykke for at

kunne føre en Angrebskrig; han delte ogsaa den lov-

givende Magt med dem, og nye Skatter kunde han ikke

paalægge, medmindre de vare enige deri; men der behø-

vedes ingen særlig Finanslov for at kunne opkræve de

bestaaende Skatter. Stænderne havde ingen Kontrol med
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Brugen af Statens Indtægter, og, hvad der særlig

havde stor Betydning, der var intet fastsat om, at Rigs-

dagen skulde træde sammen med visse Mellemrum. Kon-

gen havde det altsaa i sin Magt at unddrage sig Stæn-

dernes Kontrol, saalænge indtil Nødvendigheden af n3^e

Skattepaalæg tvang ham til at sammenkalde dem. Der

skulde da ogsaa komme til at gaa hele 6 Aar hen, inden

man i Sverige kom til at se den næste Rigsdag træde

sammen.

Ingen, der blot havde den mindste Smule politisk

Forstand, vilde kunne være i Tvivl om den umaadelige

Betydning, som denne Revolution havde. Især maatte

dette staa klart, og det paa en uhyggelig Maade, for

Nabohofiferne, der igjennem Aartier havde holdt det for

en Hovedopgave at værne om Frihedstidens Forfatning

imod ethvert, selv det mindste, Forsøg paa at ændre den

til Gavn for Kongemagten. Hertil kom oven i Kjøbet for

den russiske Regering, at den havde Grund til at ærgre

sig over ikke i Tide at være skredet ind imod Gustav III"

s

Plan. Denne var nemlig, uvist ad hvilken Vej, bleven

bekjendt for den russiske Statsafsending i Stockholm,

Ustermann, saaledes at han allerede i Midten af Juli

havde sikker og temmelig fyldig Kundskab derom. I

Petersborg vidste man i Slutningen af den samme Maa-

ned god Besked derom. Men Efterretningen blev mod-

taget med et utroligt Flegma. Først 14. August blev

Panin rusket op af sin vante Langsomhed og hed om
Ørerne. Da sendte han igjennem den dansk-norske Chargé

d'affaires i Petersborg, Dreyer, Regeringen i Kjøbenhavn

en Opfordring til at ruste baade til Søs og til Lands.

Naar der samtidig blev truet fra dansk-norsk og fra russisk

Side, vilde Gustav III efter hans Mening nok blive bange.

Men da var det meget for silde. Allerede 19. August slog

Gustav, som vi vide, det afgjørende Slag*).
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Paa selve denne Dag holdt han en Tale til det diplo-

matiske Korps i Stockholm, hvori han — selvfølgelig —
bad Diplomaterne melde deres Hoffer, at, hvad der var

sket, ikke vilde fremkalde noget Brud paa den Fred, det

Yenskab og den Enighed, som han ønskede at vedligeholde

med alle Magter, især med sine Venner og Naboer. I

samme Tone udtalte han sig i Skrivelser til Nabohofferne.

Naturligvis gjorde disse Forsikringer liden Virkning. Be-

kjendt er den Bitterhed, hvormed Katharina II efter Bud-

skabet om Begivenhederne 19. August skrev tij Voltaire:

»Hvad siger De til Eevolutionen i Sverige. De ser der

et Folk, som i mindre end et Kvarter mister sin Forfat-

ning og sin Frihed. Omringede af Soldater og Kanoner

have Stænderne drøftet 57 Paragraffer, og, som det var

at vente, underskrevet dem. Jeg veed ikke, om det kan

kaldes en blid A^old; men jeg kan indestaa Dem for, at

nu har Sverige ingen Frihed mere, og at dets Konge nu

er lige saa despotisk som den franske, og det to Maaneder

efter at Fyrste og Folk gjensidig have svoret samvittig-

hedsfuldt at agte hinandens Rettigheder. <

Hvor forbitret Katharina II end var, hvor stærk hen-

des Lyst end kunde være til at tage Hævn over den

Dristighed, med hvilken Gustav III havde sprængt de

Baand, hvormed hun havde ønsket at holde ham indsnævret,

maatte hun dog foreløbig bide Vreden i sig. Rigtignok

havde Ruslands Forbundstraktat med Danmark-Norge af

13. Dec. 1769 fastsat, at begge Stater fra det Tidspunkt

af hver skulde holde et Korps paa 20000 Mand med til-

horende Artilleri færdigt ved den svenske Grænse, for at

de kunde være rede til at optræde fjendtlig imod Sverige,

hvis der skete nogen Forandring i dette Lands Forfatning,

hvorved Kongens Magt udvidedes; men denne Paragraf

var fra ingen af Siderne kommen videre end til Papiret.

Regeringen i Kjøbenhavn havde døjet altfor meget med

sine slette Finanser til at kunne indlade sig paa sligt.
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der vilde have været ligefrem odelæggende for disse, og

desuden havde Bestemmelsen kun lidt passet til Struensees

svenske Politik. Oven i Kjøbet havde Eusland paa sin

Side nok at gjore med den Krig imod Tyrkerne, der havde

raset siden 1768, og selv om der var blevet sluttet Yaa-

benstilstand, og Fredsunderhandlinger vare i Gang paa

den Tid, da Gustav III gjennemftirte sin Kevolution. var

Udfaldet af dem dog hojst usikkert. Hun kunde for Tiden

ikke undvære en eneste Soldat dernede til at sende imod

Kord. Samtidig sad hun midt i vigtige Forhandlinger,

der vare en Folge af Polens Deling, som netop havde

fundet Sted i dette Aar. Saa snildt havde Gustav III og

hans Venner valgt Øjeblikket til at udføre deres Plan!

Ganske vist, det var, som Panin udtalte til Dreyer,

ikke Kejserindens Agt at nedsluge den Pille, Gustav havde

beredt hende ved Kevolntionen. Rusland vilde ruste sig

til Lands og til Søs, det ønskede, at Danmark-Norge vilde

gjøre sig kampfærdigt ved den norske Grænse foruden at

true Skaane, og det opfordrede tillige Preussen til at virke

med. »I Løbet af Vinteren«, sagde Panin til Dreyer,

»vilde man aftale med Danmark, hvad der skulde gjøres

til Foraaret, man vilde se, hvorvidt Hofferne i London

øg Berlin vilde gaa med, og derpaa ved en kort, men

kraftig ført Krig lære Svenskerne at angre det Skridt, de

havde gjort«. »Det stakkels Sverige, < sagde han en anden

Gang i en medlidende Tone til Dreyer, >;vil komme til at

bøde haardt for sin Konges Dumheder< ^). Men hvor

truende end sligt kunde være for Gustav III, var det dog

klart, at foreløbig stod det ikke i Katharina II"s Magt at

volde ham nogen Men. Man blev staaende i Rusland ved

forskjellige Forsvarsanstalter langs Grænsen og til Sijs, og

forøvrigt nøjedes Panin med ganske løgnagtige Udtalelser

til Sverige, som naar han forsikrede dets Afsending i

Rusland :vpaa det aller helligste om Kejserindens fredelige
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Ønsker«., han kunde paa »Hæder, Ære og Parole« udtale,

at Kusland aldrig Tilde blive den angribende'-.^)

Endnu mere ophidset end i Petersborg blev Stemnin-

gen i de kjøbenhavnske Kegeringskredse ved Efterretningen

om Augustbegivenhederne i Sverige. Man havde først faaet

Underretning om en Rejsning i Kristianstad, som Gustav

III's ivrige Tilhænger Toll havde faaet i Stand, og som

gik forud for Begivenhederne 19, August i Stockholm.

Allerede denne Efterretning vakte saadan Uro, at der

strax blev givet Ordre til at udniste en Eskadre af Linie-

skibe og sendt Befaling til Norge om at gjøre 12—15000

Mand kampfærdige. Da man til al Lykke i General Huth

havde en Officer af stor Begavelse og Erfaring, fik han

ved Kabinetsordre af 20. August Befaling til at rejse derop

for at ordne det fornødne med Hensyn til Rustninger og

Eorsvarsanstalter. Saaledes gjorde man sig, efter hvad

Osten udtalte^), rede til at afværge »dette skjæbnesvangre

Slag, som vore Fjender tænke paa, eller til at ophæve

dets Virkninger, saafremt det allerede er tilføjet os«.

Samtidig skyndte man sig at sende Meddelelser om Be-

givenhederne i Kristianstad baade til det russiske, det

preussiske og det engelske Hof, og især stræbte man at

opflamme Eusland til Iver. Vistnok var det muligt, skrev

Osten til Dreyer, at den svenske Konge vilde faa Over-

haand i Stockholm, men man maatte gjøre sig i Stand

til at aabne Ejendtligheder til Foraaret^). At man fra

dansk-norsk Side ikke vilde optræde, førend Eusland kunde

virke med, laa ikke blot i de militære Hensyn, der opfor-

drede til først at bryde løs, naar den mægtige EorbundsfæDe

i Øst kunde gribe ind fra sin Side, men ogsaa i, at man i

Kjøbenhavn fastholdt, at man selv kun havde Eet til at

blande sig i de svenske Eorfatningsforhold, naar Eusland,

som formentlig var Garant for den ældre svenske Forfat-

ning, gjorde denne Garanti gældende og i Kraft af For-

bundet af 1769 krævede Danmark-Norges Hjælp dertil.
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Faa Dage efter, at man saaledes havde begyndt at

sætte sig i Bevægelse, kom Budskabet om den fuldbragte

Eevolution i Stockholm. Naturligvis var det nødvendigt

nøje at overveje hele den nye Stilling, der derved var

fremkommen, og samtlige Statsraadets Medlemmer udtalte

sig da ogsaa skriftlig derom. Som rimeligt var, lagde

Udenrigsministeren Osten for (ved Votum af 29. August).

Det, han stillede i Spidsen, var, at det maatte gjælde for

sikkert, at Gustav III, efter nu at have havt Lykken med
sig. vilde stræbe at udvide sit Eiges Grænser og angribe

sine Naboer. Saafremt han blot holdt sig til at gaa sin

Beskytter Frankrigs Ærinde ved at hjælpe Tyrkerne og

hindre Polens Deling, kunde det være ligegyldigt; men
utvivlsomt vilde han nu kaste sig over Norge, og derfor

maatte man træde op imod ham, selv om man ikke ved

Traktaten af 1769 var forpligtet til at støtte Eusland.

Endnu stærkere og bestemtere lød Schack Eathlous Votum,

som han afgav 5. September. Han viste sig her som den

rette Arvetager af den ældre Bernstorffs Syn paa Sverige,

en Opfattelse som han for øvrigt allerede havde tilegnet

sig, medens han havde virket som Diplomat i Sverige.

Vi have i tidligere Dele af dette Værk havt Lejlighed til

at forbauses over den umaadelige Stjrke, med hvilken

Bernstorff havde ment, at Danmark-Norges Vel afhang af,

at Frihedstidens Forfatning bevaredes i Sverige. Nu kom-

mer den samme Synsmaade i den mest udprægede Grad

til Orde hos Schack Eathlou. Naar Danmark, udtalte

han, i 52 Aar havde kunnet glæde sig ved Fred, skyldtes

det udelukkende den svenske Forfatning under Frihedstiden

og de indre Stridigheder imellem Svenskerne, som den

havde fremkaldt. Men saasnart Kongemagten blev stærk

i Sverige, vilde det gamle slette Forhold imellem Staterne

begjmde igjen, Sverige vilde i Længden blive Danmark-

Norge overlegent i Styrke, og dets holstenske Konger vilde

søge Lejlighed til at tilfredsstille deres Had. »Bevarelsen«,
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skrev han videre, »af vort Monarki, ja selve dets Tilværelse

afhænger af, om det kan lykkes at svække Virkningen af

den ulvkkelige Begivenhed, der har fundet Sted i Sverige«.

Men hertil kom saa Forbundet med Rusland og den Vægt.

som dette lagde paa Danmarks Medvirkning til at tvinge

Sverige, den fælles Fjende, til at forholde sig roligt. Saa-

fremt man undlod at handle i Overensstemmelse med

dette Forbund, vilde al Tanke om det holstenske Mage-

skifte være forbi, og man vilde aldrig kunne opnaa nogen

Hjælp fra Rusland, »naar Ærgjen'igheden og maaske en

politisk Xøvendighed bragte Kongen af Sverige til at an-

gribe Korge, hvis Erobring er den eneste, Svenskerne holde

for mulig, og som i det mindste i nogen Tid vilde trøste

dem for Tabet af Friheden«. Hvor store finansielle Van-

skeligheder der end var at kæmpe med, maatte alt sættes

til Side, man maatte, om det behøvedes, ofre den sidste

Blodsdraabe. Det vilde saameget mere være nødvendigt

at gjøre sig kampfærdig, som det var muligt, at den

svenske Konge, enten for at byde sit Folk et Lokkemiddel

eller for ikke at have noget at frygte fra dansk Side.

under en Krig med Rusland vilde gjøre Begrundelsen med
at angribe Danmark'').

Den samme Grundtanke, som vægtigst og fyldigst her

fremsattes af Schack Rathlow, gik mere eller mindre tydelig

igjennem de forskjellige Vota, og der var derfor Enstem-

mighed om forst og fremmest at styrke Norges Modstands-

kraft.

Hvor ensartet end Opfattelsen af det nylig fuldbragte

svenske Statskup var i Petersborg og i Kjøbenhavn, var

der dog tillige en betydelig Forskjel. Man har i Peters-

borg selvfølgelig kunnet have den Tanke, at Sverige under

visse Forhold, naar Rusland var optaget andensteds, kunde

blive en farlig Nabo, og man har under den Modsætning,

der i hine Tider var imellem Frankrigs og Ruslands Po-

litik, kunnet frygte Virkningerne af fransk Indflydelse i
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Stockholm; men ingen vil dog fornuftigvis kunne være i

Tvivl om, at det Hovedfornuial, der laa bagved den rus-

siske Politik, var at komme til at beherske den svenske

Eegering og derved at skyde russisk Indflydelse frem imod

Vest. Tanker om ved paakommende Lejlighed at skille

Finland fra Sverige have utvivlsomt været oppe, i det

mindste hos visse russiske Statsmænd. Derimod var Po-

litiken i Kjøbenhavn overfor Sverige udelukkende dikteret

af Overbevisningen om, at der fra svensk Side truede

Parer, saasnart en stærk Statsmagt kunde raade over

Landets Hjælpekilder, og det var Norge, man holdt for

særlig truet. Til Trods derfor havde man, som for om-

talt i dette Værk. ikke siden den store nordiske Krigs

Afslutning havt Planer mod Sveriges Integritet, og det

samme var Tilfældet i nærværende Øjeblik. Imod Øst

holdt man aldeles ikke af at tænke sig Rusland maaske

udvide sig paa Sveriges Bekostning og derved skaffe sig

et endnu større Herredømme ved Østersøen, end det alle-

rede havde, og alle Tanker om selv at vinde Magt ved at

erobre de gamle danske Landskaber tilbage vare opgivne

som umulige, blandt andet fordi man var overtydet om,

at de europæiske Handelsmagter ikke vilde taale det. Den

eneste Fordel, man havde Øjet henvendt paa, var det hol-

stenske Mageskifte ^^).

Naturligvis maatte den dansk-norske Politik dog, om
den end i og for sig kan kaldes defensiv, indeholde en Fare

for Sverige, naar den førte til, at der skete Skridt i For-

ening med Rusland og andre af dettes Forbundsfæller for

at holde Svenskerne i den Afmagtstilstand, som Forfatnings-

kampen under Frihedstiden fordømtje dem til. Men om end

ogsaa denne Side netop i dette Øjeblik traadte tydelig frem

og havde vitterlig Del med i de Udrustninger, man beslut-

tede, laa Hovedaarsagen til, at man rustede sig, i, at man
vilde værne Norge imod de Erobringslyster, som man
mente, vilde lede Gustav III"s Politik.

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V. 4
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Den Opfattelse, Statsraadets Medlemmer i saa Hen-

seende havde, var rigtigere, end de selv vidste. Hvor stor

en Rolle Planer om at skille Norge fra Danmark spillede

hos Gustav III, er nu kjendt nok. Det er vitterligt, at

han allerede som Kronprins har søgt at skaffe sig Under-

retning, om ikke Stemningerne i Norge vare saadanne, at

han kunde haabe gode Virkninger deraf, og at han havde

havt Udsendinger der i Landet for at faa Kundskab

derom ^^). I April 1772 har han givet, hvad man kunde

kalde hans norske Drømme. Form ved en Række Æéflec-

tions sur la Siiéde et la Norvege , som han da opteg-

nede ^^). Han har her paa den ene Side udmalet Dan-

marks ynkelige Tilstand, som den var bleven ved Struen-

sees Styrelse og Omvæltningerne efter hans Fald, og

samtidig ret dvælet ved Tanken om Nordmændenes for-

mentlige Lyst til at skilles fra dette forfaldne Rige.

»Nordmændene,« skriver han, > der ere trætte af Aaget og

nære et Had imod Danmark, der er saa meget desto dy-

bere, som det længe har været skjult, forene med denne

Følelse den størst mulige Foragt for deres Herskere «.

Der trængtes derfor, mente han, kun til en Mand, der

var kjæk nok til at begynde og dygtig nok til at gjen-

nemføre en Revolution i Norge, som kunde forjage de

Danske og gjenoprette Norges gamle Frihed. En saadan

haabede man i dette Land at kunne faa fra Sverige, og

vel syntes Forholdene her at være saare ugunstige under

de indre Stridigheder; men dog troede han, at. hvis Sve-

riges Fyrste, der hjemme var Gjenstand for idelige Chi-

kanerier, ilede til Hjælp for Norge, naar det allerede havde

rejst sig, og naar han ikke havde anden synlig Hjælp end

sit eget Mod og de Folks Tarv, hvis Røst han hørte,

vilde Foretagendet under alle Omstændigheder kunne

lykkes, og saa vilde det svenske Folk føle Agtelse for

ham, og det vilde viike til at skatte ham en Tillid og
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en Anseelse, som maaske vilde medføre de lykkeligste

Følger.

Hvor fantastisk end dette tager sig ud, fortjener det

dog, at man lægger Mærke dertil. Det viser baade, hvilke

Lyster til at blive Herre i Norge der boede hos ham, og

hvilke Forestillinger han havde om Nordmændenes Had

til de Danske. Det var de samme Forestillinger, som

svenske Konger allerede i det 17de Aarhimdrede havde

kjælet for, og som ogsaa efter Begivenhederne i 1814

undertiden have ladet Svenskere opfatte Norges Adskillelse

fra Danmark som et Skridt, hvorved de selv havde spillet

Befriernes Rolle.

Mere end Mistanke om, at Gustav III nærede slige

Planer, havde Regeringen i Kjøbenhavn ikke tidligere havt;

men allerede sammen med den første Indberetning om
den fuldbragte Revolution i Stockholm skrev dens Stats-

afsending her, Baron Giildencrone, at han havde Grund

til at tro, at Gustav III ønskede at skaffe sig Venner i

Norge, hvad der vilde være »i nøje Overensstemmelse med
hans vante Tankesæt«. Som et lille Vidnesbyrd derom

fremhæver han, at Kongen ivrig lagde an paa at vinde en

anset Nordmand, Carsten Anker, der dengang i Anledning

af et retsligt Spørgsmaal opholdt sig i Stockholm — ejen-

dommeligt nok den samme Anker, der i Aaret 1814 gjorde

sig bekjendt som en svoren Modstander af Foreningen med
Sverige. Gustav III smigrede ham af al Magt og holdt

den ene Lovtale efter den anden for ham over Nord-

mændene^^). Selve Ankers Optræden overfor Giildencrone

virkede til at forøge dennes Mistanke. Ogsaa paastod

Giildencrone, at han fra meget sikker Kilde vidste, at

Gustav III havde den Plan, ved Hjælp af Svenskere

langs den norske Grænse og allevegne, hvor han ellers

kunde komme til det, at forøge den Misfornøjelse, som

han mente, fandtes i Norge, og at begejstre Nordmændene

for sig^^). Disse Meddelelser fra Giildencrone, der forelaa

4*
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paa den Tid, Statsraadet i Kjobenhavn forhandlede om,

hvilken Politik man burde folge, maatte nødvendigvis

skærpe Opfattelsen af. hvor vigtigt det var at sikre Norge

imod Gustav III.

Tinder saadanne Forhold skulde man synes, at det

maatte ligge nær for Regeringen at sende Eegimenter fra

Danmark op til Norge, saaledes som det var sket. dengang

dette Elge var truet ved Karl XII" s Angreb 1718. Men

der var Enstemmighed i Statsraadet om, at Landet maatte

forsvares udelukkende af Nordmændene selv, eller, som

Arveprinsen udtrykte det: »Alene med dette tro Folks

Kjærlighed kan Norge forsvares eller vindes«*^). Det er

i højeste Grad værd at lægge Mærke til dette Træk. Ho-

vedgrunden til, at man mente dette, var nemlig den, at

man i dette Øjeblik holdt det for vigtigst af alt at vise

Nordmændene Tillid, og man var overbevist om, at de

vilde opfatte det som et Tegn paa det modsatte, saafremt

der blev sendt Soldater derop. Schack Eatlou mente, at

der kunde rejses 15— 16000 Mand i Norge til at forsvare

det søndenfjeldske, og 3000 Mand til Værn for det norden-

fjel'dske. og det holdt han for tilstrækkeligt. Det er vel

ikke let muligt at tinde et bedre Bevis for. at man ikke

i Kjobenhavn var bange for det Misnøje i Norge, som

Gustav III saa stærkt troede paa. Man var i den Hen-

seende ikke nenos. Er det i det hele et af de klogeste

Træk i den dansk-norske Enevældes Historie, at den lod

Norge have sin egen Hær og viste, at den saa at sige lod

Foreningen imellem de tvende Eiger bero paa Nordmæn-

dene selv. gjaldt det samme om dens Holdning i dette

Øjeblik.

Der er saa meget mere Grund til at lægge Mærke

dertil, som det paa visse Maader var et meget uheldigt

Tidspunkt, hvorpaa man maatte sj'sselsætte sig med kri-

gerske Forholdsregler i Norge. Tilstanden heroppe var

nemlig meget trykket. Naar Danmark i 1771 havde været
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plaget med slet Host og Dyrtid, gjaldt dette i endnu

hojere Grad om Norge. Yi have allerede tidligere set '*'),

at disse Forhold Tirkede til, at i Slutningen af 1771

Komtilforsel fra Udlandet til det søndenfjeldske Norge

var bleven tilladt i de nærmeste 8 Aar. Men dette var

langtfra tilstrækkeligt. I et Brev af 21. December 1771

til Ernst Schimmelmann gav den ovenfor nævnte Carsten

Anker en stærk Skildring af de elendige Tilstande, der

paa mange Maader herskede i Landet: han talte om Nød-

vendigheden af, at der blev ydet Akershusstift et Laan

paa 3—400,000 Edl., og han fortalte, at oppe i Skovene

ved Trysild maatte Almuen af Mangel paa Næring spise

Barkebrod ^'). Hans Udtalelser om Tilstanden stadfæstes

fuldt ud fra andre Kanter. I Februar 1772 skriver Stift-

amtmand Grambow i Trondhjem om, hvor truet Landet

var af Hungersnød; Faren, siger han saa. var saa meget

større, som det paa Grund af daarlig Høst i Østersølandene

havde været umuligt at faa Kom derfra. Samtidig melder

Amtmand Lachmann fra det sydvestlige Norge, at Almuen

maa opholde Livet med Barkebrød, da den ikke havde

Raad til at kjøbe den fra Danmark opsendte Havre til

den for denne fastsatte Pris^*). Hvad den ophidsede Stem-

ning under Frygten for Hungersnød kunde fore til, viste

et Optrin i Arendal. Et dansk Skib, ladet med Kom, var

løbet ind i denne Bys Havn og havde her udlosset en Del

Kom, som havde taget Varme, og som for øvrigt var be-

stemt til Drammen, for derfra at fores til Kongsberg.

Men Almuen samlede sig ved Søbodeme for at bemægtige

sig Komet, som Fogeden derfor maatte skynde sig at

sælge. Noget var han nødt til selv at bage Brod af til

de fattige ^^). Ud paa Sommeren fremstillede Bønder fra

Sondmør, hvor ynkelig Almuen var stillet »formedelst

Kornets Misvæxt, Fødevarenes D}Ttid, Skatternes mærkelige

Forøgelse og Fiskeriets Mislingelse, saa at endog jord-

brugende Skattebønder havde været nødte til at forlade
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Hus og Hjem for andensteds at tilbetle sig Føden«. Disse

Klager støttedes af Embedsmænd der i Egnen, som be-

vidnede, at Fiskeriet havde slaaet fejl nu paa fjerde Aar,

og de skildrede Tilstanden som saa jammerlig, at de ikke

indsaa, hvorledes saa mangfoldige Mennesker og Familier,

som intet havde at æde, intet at kjobe for og ingen Kre-

dit, kunde redde deres usle Liv^"). Længere sydpaa ved-

blev Amtmand Lachmann at sende mørke Skildringer af

Tilstanden der.

Lander slige Forhold bleve Klagerne over den forhadte

Extraskat stærkere end nogensinde. Selve Embedsmændene

deroppe gjorde sig til Talsmænd for at faa den ophævet.

Det var. skrev saaledes Amtmand Collin i Romsdalsamt i

Sommeren 1772, umuligt, at Extraskatten kunde blive

staaende, »uden at Almuen aldeles blev udarmet, allerhelst

naar dens ringe Effekter i Mangel af Betaling skulde fra-

tages den ved Udpantning ^ ^^). Særlig stærkt lod Eaabet

om dens Afskaffelse fra Bergen, hvor Ildebrand yderligere

havde virket til at forarme mange. Regeringen kjendte

vistnok lignende Klager ogsaa godt fra Danmark: men
det synes utviAlsomt, at, hvor ilde det end stod til. med
Betaleevnen i dette Land. var der dog endnu mindre af

kontante Penge hos den norske Almue, og at Skatten

derfor var særlig trekkende for den.

Det havde da ogsaa gjentagne Gange været under

Forhandling, hvad man skulde gjøre ved denne Sag. Da
Regeringen under sine store finansielle Vanskeligheder

stærkt krympede sig ved at lade Skatten bortfalde, havde

den forsøgt at blive staaende ved paa flere Maader at lette

Trj'kket. Saaledes havde Kongen i April vedtaget, at der

ikke maatte anvendes Tvangsmidler ved dens Inddrivelse

hos de fattige i Kristiansand. I Juli skrev Arveprins

Frederik til Finanskollegiet, at hans medlidende Hjerte

ikke længere kunde udstaa de norske Undersaatters Klager

over Udpantningerne, og det blev da ogsaa 13. August
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befalet, at Udpantning for Extraskatten i Norge skulde

bortfalde baade i Kjobstæderne og paa Landet for de

iifurmuende. Selvfølgelig havde Kundgjorelsen herom

den Virkning, at Alverden nu vilde regne sig for ufor-

muende '--).

Mere umiddelbart greb Eegeringen dog ind imod Nøden

ved at søge at faa Korn sendt til Norge. Allerede i Fe-

bruar 1772 blev der opkjøbt Korn i Danzig, som skulde

sendes til mest trængende norske Kjobstæder for der at

sælges til en moderat Pris. I Marts blev der sørget for,

at der af den Rug. der fandtes i Kjøbenhavn, uden Op-

hold kunde indskibes 6—7000 Tønder til Understøttelse

for den norske Almue, og i Juli blev det tilladt Amt-

mændene i Norge at sælge af den for kongelig Eegning

opsendte Havre, der endnu kunde være i Behold, endog

til saadanne. der ikke kunde betale kontant eller stille

nogen Sikkerhed for Kjøbesummen-^).

Da saa ogsaa Høsten i 1772 tegnede til at blive slet,

maatte der gjøres Anstrængelser, saa meget mere som der

tillige særlig skulde sørges for Troppernes Proviantering.

Foruden hvad der sædvanlig leveredes til Fæstningerne i

Norge, krævede Generalitetet nu ikke mindre end 40,000

Tønder Rug og 75,000 Tønder Havre. Ingen kunde være

ivrigere for at bringe Hjælp end Arveprinsen. I Juli

skriver han til Finanskollegiet: »Folk i Norge dø af

Hunger, saa hverken Kongen eller vi andre længere kan

eller bør overse det . Faa Dage efter hedder det i et

andet Brev fra ham: Norges Tilstand er mig aldrig af

Tankerne. Nu i Aar er jeg bange for Hunger igjen, da

Sæden slaar fejl. Hvad Raad skal man finde derimod, og

hvorledes skal man faa Kjøbmændene til at have Oplag

og bruge Indførsel? Hvad skal da gjøres, og hvad skal

Kongen gjøreV^^'') Der skete da ogsaa Ski'idt for at

tilfredsstille de mange Krav. Saaledes blev det befalet

(28. September), at der skulde sendes 6—8000 Tønder
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Kiig Og 25—30000 Tdr. Havre til Norge til Understøttelse

af Almuen i Løbet af Vinteren. En Del deraf maatte

indforskrives fra Danzig, og der blev tillige udskrevet

Leverance af Korn baade i Danmark og Hertugdømmerne

;

men man var dog i November bange for, at. hvad der

var sendt af Korn til flere af de søndenfjeldske Amter,

ikke skulde slaa til, og der maatte derfor fojes 7000 Tøn-

der Havre dertil. Tillige søgte man at opmuntre den

private Tilførsel af Korn til Norge ved at yde en Præmie

af 2 ,?^ dansk for hver Tønde godt Korn, der indtil Slut-

ningen af Januar blev tilført Norge, (hvorhen det saa end

var), og en Præmie paa 1 ^ 8 /? for hver Tønde, der

førtes derop fra 31. Januar til 3L Maj 1773. Omtrent

samtidig blev det tilladt at føre Fedevarer imod halv uden-

rigsk Told til Norge indtil Slutningen af 1773^5). Endelig

henvendte Regeringen sig til England for at faa Tilladelse

til derfra at udføre 50000 Tdr. Havre til Norge ^e).

Det var foruden at træffe alle slige Forholdsregler, at

Regeringen skulde ordne Værnet for Norge. Dette kunde

nemlig haardt behøves. Dengang Staten havde været i

den store Krise 1762, havde der naturlig mest maattet

tænkes paa Forsvarsanstalter imod Syd, og senere havde

der været Vaklen og Uklarhed i Styrelsen af de militære

Forhold i Norge, og det uagtet man skulde tro, at Af-

talerne med Rusland i 1769 om fælles Rustninger og

Troppeopstillinger imod Sverige vilde have bevirket, at der

særlig var tænkt paa at bringe dem i god Orden. Men,

som allerede omtalt. Traktatens Bestemmelser vare aldrig

blevne gjennemførte^^), og det stod vitterlig slet til baade

med de norske Fæstninger og med Troppernes Udrustning

deroppe, ikke mindre end med deres Uddannelse. Det

var for at raade Bod derpaa, at General Huth, som oven-

for omtalt, allerede i Slutningen af August var bleven

sendt derop. De Befalinger, der vare blevne givne ham,

gik ud paa, at han intet maatte forsømme, der behøvedes
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til Landets Forsvar, og at han skulde besætte alle Adgange

til Norge, men ikke maatte foretage sig noget offensivt

Skridt imod Sverige. Det furste, han havde udrettet efter

at være kommen derop, liavde da ogsaa været, at arbejde

paa at faa Frederikstad og Frederiksten satte i nødvendig

Forsvarsstand ^^).

Men, skulde der handles med Kraft i Norge, og skulde

man her samle Folket til Enighed, var det, det saa man
klart, ikke nok at udstede Befalinger fra Kjøbenhavn.

Der maatte skabes en Slags overordnet Regeringsmyndig-

hed i selve Norge. Man havde for ikke længe siden af-

skaffet Statholderværdigheden; men nu saa man, hvor galt

dette var, og at man maatte have enten en Statholder

eller i det mindste en Vicestatholder deroppe. Saafremt

det kom til Krig, holdt Thott endog paa, at der skulde

indsættes en Slotslov, saaledes som der havde været i

Frederik lY's Tid ^^ ^). Schack Eathlou foreslog, at man til

Statholder skulde tage Frederik Rosenkrantz, et højst for-

bausende Forslag, naar man tænker paa, hvor lidt denne

Mand i nogen Stilling forstod at gjore sig yndet. Arve-

prinsen mente, at man skulde lade Valget falde paa

Prins Emil af Augustenborg; han vilde have ham gjort

baade til Statholder og til kommanderende General, og

det saaledes, at der desuden skulde indsættes et regerende

Kollegium 2^).

Imidlertid, det blev, da det kom til Stykket, ingen

af disse, der blev sendt derop som Statholder. Thott

havde i sit Votum i Statsraadet udtalt, at det maatte

være en Hovedopgave for den, som i denne Egenskab kom
til Norge, at han skulde vedligeholde »de Norskes uligne-

lige Kjærlighed til deres Konger og gamle indgroede Had

imod de Svenske . Men dette, hvori vistnok alle vare

enige med ham, kunde aabenbart bedst naas af den Prins,

der maatte siges at staa Kongehuset nærmest, nemlig Kaxl

af Hessen, den daværende Statholder i Hertugdømmerne.
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Han var nemlig, som det vil erindres, gift med Kongens

Søster Louise, og det kunde i høj Grad ventes, at det

vilde styrke Nordmændenes loyale Følelser imod Konge-

buset, naar han sammen med hende tog Ophold i Kri-

stiania. Men hertil kom som stærkt anbefalende ham, at

der vitterlig var et meget nært Forbold imellem ham og

Eegeringens militære Tillidsmand i Xorge, General Huth,

Man kunde være sikker paa. at ban. der følte sig som

dennes Lærling paa Krigsvæsenets Omraade. vilde søge

paa det nojeste at handle i Overensstemmelse med hans

Eaad.

Karl af Hessen havde, som det vil buskes ^°), siden

Foraaret 1767 staaet udenfor Deltagelse i Centralstyrelsen

i Kjøbenbavn, og ban bavde tilbragt de sidste Aar paa

Gottorp som Statholder i Slesvig og den kongelige Del af

Holsten. Yi erindre Kristian VlTs Besøg sammen med

Karoline Mathilde og Struensee bos ham i den skjæbne-

svangre Sommer 1770^^). Han havde beholdt sin Stilling

under Struenseetiden, men ikke bavt Spor af Indflydelse,

og Struensee strøg uden videre 4000 Kdl., som han før

1767 bavde bavt som General, men som, efter hvad Kon-

gen dengang bavde fastsat, for Fremtiden skulde udbetales

barn af Partikulærkassen ^^-^^ Naturligvis bavde ban som

de andre st}Ttede Magthavere været meget bittert stemt i

denne Tid, en Stemning, der levende kommer til Orde i

hans Breve til J. H. E. Bernstorff, i hvem han stadig saa

et Ideal baade som Menneske og som Statsmand. Struen-

sees Fald bavde ikke i den første Tid skabt nogensombelst

Forandring i hans Forbold, og Bernstorffs Død voldte ham
en dyb Sorg, som ban søgte at lindre ved at arbejde for.

at der kunde vises hans Minde den størst mulige Hæder.

Han vilde nemlig have ham begravet i Roskilde Domkirke

som den Kirke, hvor Kongerne selv plejede at blive be-

gravede. Han skrev i højeste Grad indtrængende derom

til Schack Eatblou. Det ser osrsaa ud. som om denne bar
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forebragt hans Ønske og anbefalet det til den, der i alt

sligt havde mest at sige, nemlig til Dronning Juliane

Marie; men hun tog intet Hensyn dertil. Hun afparerede

denne Hædersbevisning, som hun ikke undte Bernstorffs

Minde, ved at love at ville virke for, at der kunde blive

rejst et Mausoleum for ham i Kjøbenhavn, et Lofte, som

dog næppe var mere end et Mundsvejr. I det mindste

kom der intet ud deraf^^). Det Nederlag, Prins Karl her

havde lidt, tyder ikke paa, at han gik en Tid imode, i

hvilken han kunde komme til at spille en vigtig Rolle, og

der var ikke megen Sandsynlighed for, at hans Giftermaal

med Prinsesse Louise skulde kunne blive ham til stor

Gavn. Ganske vist levede Kongens tidligere Kjærlighed

til denne Soster op igjen^*); men Juliane Marie, der var

den alt bestemmende ved Hoffet, attraaede altfor meget

stedse at være den første til, at hun kunde ønske at drage

Steddatteren frem ^s).

Men saa kom den Krise, som Gustav III's Statskup

i Sverige fremkaldte. Den 25. September blev Prins Karl

udnævnt til at fore Kommandoen over Hæren i Korge, og

der blev sendt ham Ordre til strax at komme over fra

Slesvig. Han tog med Glæde imod Befalingen, og skyndte

sig »trods sin Hustrus hede Taarer« ufortovet afsted. I

Kjøbenhavn blev han ved Hoffet modtaget paa en Maade,

der overraskede ham ved sin Hjærtelighed^^): men denne

Stemning slog snart om, da han, støttet af Ministrene,

krævede Hoffets Yndling General Køller-Banner fjærnet,

og ogsaa satte det igjennem*). Imidlertid var han i No-

vember afrejst for at overtage sin Post i Norge.

I hvor høj Grad end, saaledes som alt det foregaaende

har vist os, Tanken forst og fremmest var henvendt paa

Norge, var det dog tillige nødvendigt af Forsigtigheds

Grunde at sikre Sjælland imod mulig Overrumpling.

*) Se nærmere derom S. 99.
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Dette kom stærkt frem under Statsraadsforhandlingeme.

Arveprinsen taler saaledes om jSTødvendigheden af at vaage

over Kjobenhavn og Kronborg og om. at det vilde være

nødvendigt at sørge for Magasiner her; Schack Rathlou

ytrer, at det kunde være ønskeligt at forstærke Garniso-

neme paa disse to Steder, og han henleder Opmærksom-

heden paa at værne om Hammermøllen og Frederiksværk;

Otto Thott og ligesaa Eickstedt mene, at det maaske ikke

var uden Nvtte at forstærke Kjobenhavn med et Par Re-

gimenter til. Ogsaa Flaadeudrustninger vare paa Tale;

men de mente man dog, nærmest maatte finde Sted til

Foraaret.

Fjerde Kapitel.

Fortsættelse af Krisen indtil Foraaret 1773.

lil Trods for den stærke Bevægelse, der ved Bud-

skabet om Gustav III's Revolution var vakt baade i Peters-

borg og i Kjobenhavn, havde Sverige dog, som vi have

set, foreløbig Ro. Faren for det laa i, hvad der vilde ske

til Foraaret, naar Rusland var færdigt til med Vaaben i

Haand at kræve den ældre Forfatning indført igjen og

paakaldte Danmark-Norges Hjælp dertil.

Men samtidig maatte den Stilling, som andre euro-

pæiske Magter indtoge til Sverige efter Revolutionen af

19. August, faa meget at sige. Vi kunne her kun i al

Korthed fremhæve nogle Hovedtræk deraf, særlig for saa

vidt deres Politik var vigtig for vort Fædreland.
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Af indgribende Betydning var Frankrigs Holdning.

Det havde vel ingenlunde været Tilfældet, hvad man havde

troet i Kjobenhavn, at Gustav IIFs Revolution skyldtes

en Tilskyndelse fra fransk Side; men efter at have fattet

Beslutningen om at vove det dristige Skridt, havde han

vundet Yersailleshoffets levende Bifald, og Budskabet om
det heldige Udfald af Begivenhederne 19. August havde

vakt en Glæde i Paris, der, efter hvad den svenske Am-
bassadør Creutz skrev hjem. var saa stor, som om Fransk-

mændene selv havde vundet et Slag. Man mente i Frank-

rig, at nu var Sverige revet los fra Afhængigheden af

Rusland, og at der var brudt et mægtigt Hul i det af

Katharina II paatænkte store nordiske Forbund, for hvis

truende Overvægt man havde stærk Frygt. Ganske naturlig

maatte da den franske Regering holde det for i hojeste

Grad vigtigt, ikke at lade Gustav III falde. Det var derfor

ogsaa et velvilligt Svar, han fik, da han henvendte sig til

den om Hjælp. Den gav gode Lofter om Pengetilskud,

og samtidig kom det franske Diplomati i travl Bevægelse

for at holde Freden vedlige og give beroligende Forsikringer

om, at Gustav III ikke tænkte paa tjendtlige Skridt imod

sine Naboer. Ja, Frankrig stræbte endog med Tanken

herom baade efter at nærme sig til sin tidligere Mod-

stander Rusland, og efter at faa et godt Forhold i Stand

imellem de skandinaviske Stater. Allerede tidligere i 1772

havde Frankrig, aabenbart for at faa Indflydelse i Kjoben-

havn, indladt sig paa at betale Regeringen her en Del af

de Subsidier, det skyldte den ^), om end foreløbig kun med
et Beløb af 100,000 Rdl. Det havde ikke villet lade den

faa altfor store Hjælpekilder: men det havde dog lovet at

ville give mere det næste Aar. Senere, efter Revolutionen

i Sverige fortsatte det sine Bestræbelser for at faa fast

Fod i Kjobenhavn; men samtidig advarede den franske

Udenrigsminister, Hertugen af Aiguillon, dog Regeringen

her mod at forulempe Gustav IH; den skulde, udtalte
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lian, tænke paa. hvorledes i saa Fald Landets Handel

og Kolonier vilde komme i Fare. og at det vilde være

ude med Haabet om at faa, hvad der var tilhage af de

Suhsidier, den havde tilgode 2).

Denne Frankrigs Holdning havde betydelig Indflydelse

paa England. I og for sig havde dette, efter at Revolu-

tionen 19. August var fuldbragt, ikke stor Lyst til at

blande sig i det svenske Sporgsmaal, og nu saa det den

franske Regering vistnok forpligte sig til ikke paa nogen

Maade at støtte Udvidelsesplaner fra Gustav EH's Side,

men tillige optræde saa bestemt som hans Beskytter, at

det maatte gjælde for sandsynligt, at, hvis det selv fore-

tog sig noget Skridt til Skade for ham. vilde det derved

paadrage sig en Ivrig med Frankrig og dets Forbunds-

fælle Spanien. Da et Fredsbrud i Ojeblikket kun lidet

passede det, valgte det at holde sig udenfor det hele, og

det erklærede endog Rusland, at det ikke vilde yde det

nogen Hjælp til et Angreb paa Sverige, selv ikke, hvis et

saadant bevirkede, at der kom en fransk Flaade til Øster-

søen. Jo mere England tidligere havde støttet Rusland

under Rænkespillet ved de svenske Rigsdage, desto mere

paafaldende blev dets Passivitet nu. Det kunde kun vække

Tilfredshed i Stockholm, da man der ud paa Hosten fik

Budskab derom.

Den gode Stotte. Frankrig var baade i dette Forhold

og paa andre Maader, traadte særlig skarpt frem i Mod-

sætning til de truende Udtalelser, der Maaneder igjennem

lod fra Gustav III's egen Morbroder Frederik den store,

som dels personlig, dels ved sin Broder Prins Henrik,

sendte ham Udladninger af sin Forbitrelse over hans

Statskup. Han lod ham vide, at et for Sverige ødelæg-

gende Sammenstod med Rusland vilde blive den uund-

gaaelige Virkning af hans ubesindige Politik, og han til-

føjede, at han selv paa Grund af sine Forbundsforpligtelser

vilde være nødt til at optræde paa Ruslands Side^). Imid-
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lertid var hans Politik i Virkeligheden mindre fjendtlig,

end den saa ud til. Han onskede ingen Krig i Norden.

Der var forelobig altfor meget at tage vare med Hensyn

til Polen, til at han med Tilfredshed kunde se det komme
tU et Brud nordpaa. der maaske paa Grund af Frankrigs

bestemte Holdning kunde faa en almindelig europæisk

Krig til Folge. Men hans Udtalelser vare dog ubehagelige

nok. Deres Maal var ved deres truende Tone at udove

et Pres paa Sverige, for at Gustav III skulde blive bange

og derved bringes til at gjore Indrømmelser i Forfatnings-

sagen, som kunde berolige Preussens vigtige Forbundsfælle,

den russiske Kejserinde.

En fortsat alvorlig Spænding, det er under alle Om-
stændigheder det, man faar Indtryk af ved at se paa

Stillingen i Norden i Vinteren 1772— 73. Men ikke nok

hermed. Der kom oven i Kjobet det overraskende til, at

Gustav ni selv yderligere tilspidsede den.

De to Fjender, fra hvis Side han nærmest niaatte

tænke sig Uvejret bryde los, vare Rusland og vort Fædre-

land, Forelobig lod de ham vistnok i Eo; men han saa

Katharina II forstærke sine Troppekorpser ved den finske

Grænse og den dansk-norske Eegering foretage Rustnin-

ger i Norge, og det stod ganske naturlig som farligt for

ham at lade disse Naboer faa Tid til at berede alt imod

ham, for saa i et Øjeblik, der var dem gunstigt, at styrte

over ham fra helt modsatte Sider. Det kunde synes tvivl-

somt, om Frankrigs Hjælp vilde være et tilstrækkelig

kraftigt Værn derimod, især da han maatte have en vis

Tvivl om, hvordan Englands Holdning i Længden vilde

blive. Desuden kjende vi hans norske Erobringstanker og

hans Forhaabninger om at kunne slaa Kapital af den for-

mentlige norske Misfornøjelse imod den danske Regering.

Han kunde derfor holde det for ønskeligt at drage Gavn

heraf, inden man i Kjøbenhavn endnu tilstrækkelig havde

forberedt sig til Kampen.
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I den første Tid efter 19. August mærkes der dog

ikke noget til, at man i Stockholm tænkte stort paa Faren

fra Danmark og IS'orge. Et dengang bekjendt Blad: »Al-

miinna tidninger« indeholdt endog 9. September en af den

svenske Forfatter Gjorwell forfattet Artikel, hvori den da-

værende danske Eegering var fremstillet som temmelig

uduelig, Danmark, hed det fremdeles her. var for Tiden

ikke særlig farligt for sine Naboer, og det danske Mini-

sterium havde tydelig nok alene for Øje at holde Fred og

faa Eeformer i Gang. især paa det finansielle Omraade.

Det var furst oppe i Oktober, at Opmærksomheden i Stock-

holm i nogen sjuderlig Grad henlededes paa Rustningerne

i Norge. Men da var det ogsaa, som om nu paa samme

Tid baade Tanken om den Fare, der kunde true fra Norge,

og om de store Fordele, der her kunde vindes, traadte i

Forgrunden hos Kong Gustav.

Man saa ham da i Slutningen af Oktober udstede en

Kundgj oreise om, at han, efter hvad der var gammel Skik

i Sverige, naar en ny Regering begyndte her, vilde tiltræde

en Rejse omkring i Provinserne, den saakaldte Eriksgata.

Den skulde først foregaa i Provinserne mod Yest. At

han netop nu, paa en Tid, da Vinteren nærmede sig, vilde

foretage en saadan Rejse, og at han ved den vilde komme

i Nærheden af Norges Grænser, kunde ikke andet end

bringe Folk til at tro, at der var hemmelige Planer bagved.

Der blev endog i Stockholm talt aabent om, at han vilde

begive sig til den norske Grænse for der at oppebi en

Del bestukne Nordmænd. Naar disse da havde anerkjendt

ham som deres Herre, vilde han i Følge med dem trænge

ind i Norge, ledsaget af nogle Regimenter, som han holdt

rede dertil. Baade nu og i den nærmeste Tid derefter

fik Regeringen i Kjobenhavn ogsaa den ene lidet glæde-

lige Beretning efter den anden, snart om norske Bønder,

der i den senere Tid skulde have besøgt Gustav III, deri-

blandt en med det forbausende Navn Stærkodder, snart om
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svenske Troppesamlinger i Egnen ved Venern, om Afsen-

delse af store Transporter til den norske Grænse og om
fortsatte svenske Agitationer i Norge. Især skulde Lands-

hovdingen i Yiirmland, Grev Hamilton, efter hvad der

blev fortalt, virke ivrig for Gustav III, saaledes som det

var vitterligt, at han allerede tidligere havde gjort. Ja,

Eygtet i Stockholm vidste at fortælle om, at Rejsningen

imod den danske Regering var i fuld Gang i Norge; der

var, sagde man, udbrudt Opror i Kristiania og paa flere

andre Steder, som endog blev støttet af saadanne Mænd
som Grev Laurvig; Frederikshald havde allerede erklæret

sig for den svenske Konge, der, efter hvad nogle vidste,

vilde tilbyde at gjore Norge til et eget Kongerige til For-

del for en af sine Brødre*).

Imedens det saaledes " svirrede med Rygter, der alle

havde deres Grund i Opfattelsen af, at Gustav nærede

Planer mod Norge, havde han holdt Raadslagning med

sin Broder Karl og flere af sine mest betroede Embeds-

mænd om, hvorledes han skulde gjøre sig færdig til at

slaa los, saafremt Forholdene viste sig gunstige dertil •'').

Udslaget af Overvejelserne blev, at 9 Regimenter under

Anførsel af Generalerne Spens og P. Scheffer saasnart som

muligt skulde bryde op og marschere mod den norske

Grænse. Allerede forinden skulde Toll rejse til de samme

Egne for at skaffe nærmere Underretning om Rustningerne

i Norge. Tillige blev der givet Befaling til at gjøre Flaa-

den kampfærdig, og Hertug Karl af Sodermanland skulde

have Kommandoen i Stockholm i Kongens Fraværelse.

Ni Regimenter synes at have maattet være en alt

andet end stor Styrke, naar det skulde gjælde om at

erobre Norge, især da der allerede i nogen Tid havde

fundet Rustninger Sted her : men en nødvendig Forudsæt-

ning for, at Planen skulde kunne gjennemfores, var ogsaa

en Rejsning i selve dette Land. Kunde Regeringen i

Kjøbenhavn ikke stole paa de norske Tropper, var et hel-

Danmark-Norges Historie 1720—1314. Y- ^
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digt Udfald ikke alene muligt, men"ogsaa i højeste Grad

sandsynligt. Og selv om det skulde vise sig, at et Forsøg

mod Norge var haabløst, vilde Troppesamlingen og Kon-

gens Kejse alligevel have sin Værd, han vilde da have en

ret anselig Troppestyrke staaende i de Landskaber, der

nærmest vilde være truede, hvis Prinsen af Hessen og

hans norske Korps gik angrebsvis til Yærks.

Men hvor levende Gustav III's Ønske om at træde op

i Norge end var, holdt han sig dog i det afgjorende Øje-

blik tilbage fra al Ubesindighed. Han saa, at, naar han

begyndte Krig, maatte det være, fordi Regeringen i Kjo-

benhavn nødte ham dertil. Det gjorde simpelt hen den

af ham givne Forfatning nødvendigt, thi ifølge den kunde

han ikke uden en Eigsdags Samtykke føre en Angrebskrig,

og han vidste desuden godt, hvor lidt hans egen uund-

værlige Støtte, den franske Eegering, vilde synes om, at

han optraadte som Angriber. For altsaa at vælte Ansvaret

bort fra sig selv havde han vedtaget en Erklæring til den

dansk-norske Eegering, som den svenske Statsafsending i

Kjobenhavn, Sprengtporten, skulde overrække, samtidig

med at han selv begyndte sin Eriksgata. I denne Erklæ-

ring, der er dateret 1. Xovember, udviklede Gustav IIL

hvor fredelig hans Holdning havde været lige siden hans

Tronbestigelse; men at man fra dansk Side til Tak derfor

havde fortsat sine Rustninger i Norge efter en saadan

Maalestok, at han var nødt til at tænke paa sin egen

Sikkerhed. Da han imidlertid havde ondt ved at tro, at

den danske Konge uden den ringeste Grund vilde angribe

hans Land, tog han ikke i Betænkning at erklære, at det

var og vilde være hans Øjemed at bevare det inderligste

Yenskab med den danske Konge: han haabede derfor, at

ogsaa denne vilde give Forklaringer, der kunde overtyde

om Oprigtigheden af hans Yenskab og fjæme al Mistro.

Det maa, skulde man synes, have kostet Gustav ni

Overvindelse at udstede denne Erklæring, — om hvilken
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der ogsaa skete Meddelelse til de forskjellige udenlandske

Diplomater i Stockholm — , thi han havde derved i Virke-

ligheden ladet Planen om at vinde Norge falde igjen, strax

efter at han havde fattet den. Det var jo dog det usand-

synligste af Verden, at Regeringen i Kjobenhavn paa det

daværende Tidspunkt vilde svare paa en saadan Erklæring

med Udtalelser af et saa fjendtligt Indhold, at de kunde

berettige til et Angreb. Han maa i det afgjørende Øje-

blik have foretrukket at prøve, paa at skaffe sig et Svar

fra den dansk-norske Regering, der i det mindste foreløbig

kunde give ham Sikkerhed fra den Side, og han maa have

haabet, at den Troppestyrke, han var ved at samle, skulde

virke skræmmende paa Danmark-Norge.

Hans Erklæring blev afgivet 7. November i Kjøben-

havn, samme Dag, han selv forlod Stockholm for at til-

træde sin Eriksgata. Der kunde ikke for den dansk-norske

Regerings Medlemmer være Tvivl om, at man maatte

svare i fredelig Aand. Baade Ruslands Stilling og den

mangelfulde Tilstand, hvori Norges Forsvarsvæsen var,

havde, som vi erindre*), strax fra først af gjort det klart,

at der ikke kunde tænkes paa Optræden imod Gustav IH
førend Foraaret. Nu var der ganske vist blevet udrettet

en Del til at bringe Orden i de militære Forholdsregler i

Norge, hvor Huth havde været overordentlig virksom ; men
for ikke at optræde udæskende overfor Sverige, havde man
ladet ham holde sig til, naar han undersøgte Fæstningerne

og tilsaa Tropperne, ikke at samle en eneste Bataillon,

men at monstre dem kompagnivis eller pelotonvis ^), og

meget fattedes derfor endnu i, at man var blot nogenlunde

kampfærdig''). Under disse Forhold valgte man, ikke at

staa tilbage for Gustav III i fredelige Forsikringer. Alle-

rede to Dage efter at have modtaget den svenske Erklæ-

ring udtalte man i Kongens Navn, at intet laa ham mere

*) Se ovenfor S. 45—46.
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paa Hjærte end at bevare den gode Forstaaelse, der stedse

havde hersket imellem ham og den svenske Konge, han

vilde derfor paa den højtideligste og oprigtigste Maade

erklære, at de militære Forholdsregler, der vare trufne

fra dansk Side, aldrig havde havt noget andet Maal end at

sikre hans egne Stater, han havde ingensinde havt den

ringeste Tanke om at angribe den svenske Konges Lande

eller paa nogen Maade forstyrre den Ko og gode For-

staaelse, som lykkeligvis herskede imellem de tvende Hofier.

Han haabede, at Hans svenske Majestæt vilde besvare

disse Udtalelser med samme Oprigtighed, saaledes at al

gjensidig Mistillid i Fremtiden kunde forsvinde^).

Man kan umulig læse dette Aktstykke uden at faa et

højst ubehageligt Indtryk af de stærke Ord, der ere brugte

i det. Omtrent ikke et eneste af dem var sandt. Ganske

vist var det nødvendigt at give fredelige Forsikringer, og

Regeringen havde god Grund til ikke at tro noget af alt,

hvad Gustav III havde sagt i sin Deklaration; men man

kunde utvivlsomt have udtalt sig paa en værdigere Maade.

Saa stærke som Ordene vare, kan man desuden ikke undre

sig over, at de gav Gustav III Lejlighed til at tale tri-

umferende om den Skræk, han havde indjaget Regeringen

i Kjøbenhavn. Derimod var det en stor Fejltagelse af

ham, naar han troede at have opnaaet nogetsomhelst af

Betydning ved den danske Erklæring. Det var som be-

kjendt ifølge den dansk-norske Regerings Opfattelse kun

som Ruslands Forbundsfælle, at den kunde optræde med
Krav paa Forandringer i den svenske Forfatning, og intet

af, hvad den her havde udtalt, kunde hindre den i, naar

Rusland maaske til Foraaret paakaldte dens Medvirkning

i Kraft af Forbundet af 13. December 1769, da at erklære

sig for bunden til at efterkomme denne Traktat. Altsaa

Erklæringen gav ham ikke den ringeste Sikkerhed.

Da han imidlertid mente, at det var lykkedes ham

her at ydmyge Regeringen i Kjøbenhavn, hvis Erklæring
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ban besvarede med Iskulde, sugte ban yderligere at for-

fulge denne indbildte Fordel. Det gjaldt, udtalte han i

en Depeche til Sprengtporten, om at drage Gavn af den

Frygt, han havde indjaget det danske Hof, til at skaffe

ham en glimrende Oprejsning (une réxmration édatarde)

i Sveriges og mulig ogsaa i Europas Øjne, der kunde

kaste Glans over hans Eegering. Han opstillede derfor

flere Alternativer, af hvilke han vilde have Regeringen i

Kjøbenhavn til at vælge et, nemlig enten at lade Prinsen

af Hessen aflægge et Besog hos ham i Gøteborg eller

Strømstad eller at sende ham en Statsafsending med

Ambassadørs Rang, men uden at han gav Haab om Gjen-

gjæld, eller ogsaa skulde den sende ham en højtstaaende

Officer for at komplimentere ham, naar han kom i Nær-

heden af den norske Grænse. Af disse Alternativer ønskede

han helst et af de to første ; han mente, det maatte kunde

udvirkes, »efterdi Angsten gjør en mærkværdig Virkning

paa den Slags Mennesker«.

Men hans Forhaabninger om at opnaa noget ad denne

Vej gik meget ufuldstændig i Opfyldelse. Karl af Hessen

afslog den Indbydelse, han modtog til at besøge ham^),

og selv om Kommandanten paa Kronborg, General Hauch,

blev sendt afsted med en Komplimenteringsskrivelse, som

han overrakte Gustav i Uddevalla, saa bestod ikke blot

denne Skrivelse kun af tomme Fraser; men, hvad der

betog den al Betydning i den Retning, Gustav havde

tænkt sig, var, at han selv først havde sendt en lignende

til Kristian VII i Anledning af, at han nærmede sig til

dennes Grænser.^^) Hvad var der saa blevet af Haabet

om at faa den dansk-norske Regering til at gjøre et Skridt,

der kunde kaste Glans over ham!

Som naturligt var, havde Regeringen i Kjøbenhavn,

saasnart den i Gustavs Rejse Vest paa og Troppesamlin-

geme saa Vidnesbyrd om Angrebsplaner, vendt sig til

Rusland og Preussen. I Petersborg fandt den Erklæring,



70 Første Bog. Fjerde Kapitel.

som den havde givet Gustav III. ret naturlig ikke Bifald.

Man var derovre ikke uden Frygt for, at Gustav skulde

opnaa at faa knyttet Danmark-Norge nærmere til sig.

Tel horte man, at han truede den norske Grænse; men

ogsaa en Trusel kunde være et Middel til at fremtvinge

en Alliance. Der gik endog Rygter om, at det var lykke-

des den franske og den svenske Udsending i Kjobenhavn

at faa visse Ovenskomster sluttede imellem Regeringerne

i Stockholm og Kjobenhavn. Frygten for sligt bragte den

russiske Regering til at finde det danske Svar lidet heldigt.

Det var, sagde man, altfor eftergivende, og man var bange

for, at Danmark skulde indlade sig paa altfor omstænde-

lige Forklaringer overfor Gustav; det kunde let derved

binde Hænderne paa sig selv, for det Tilfælde at man
senere vilde beslutte sig til at optræde i Fællesskab imod

Sverige.^^). Men denne Kritik af det danske Svar afholdt

naturligvis ikke Katharina II fra at blive forbitret over

Gustavs Holdning, og hun lod derfor udtale til ham, at

hun ikke med Ligegyldighed vilde kunne finde sig i noget-

somhelst Foretagende, der var til Danmarks Skade, og at

hun vilde opfatte ethvert Angreb paa denne Krone, under

hvilketsomhelst Paaskud og paa hvilkensomhelst Maade

dft fandt Sted, som et Angreb paa sine egne Interesser. ^^j

Denne Erklæring var en klar og truende Tilkjende-

givelse af, hvor stærkt Kejserinden holdt den dansk-

norske Stats Tarv for at falde sammen med sit eget, og

det gav den særlig Vægt, at den fulgte temmelig hurtig

ovenpaa Forsøg, som Gustavm havde gjort paa at stemme

hende blidere, blandt andet ved at tilbyde at sende en

Ambassadør til Petersborg i Anledning af, at StorfjTst-

tronfølgeren var bleven myndig 1. Oktober 1772, et Til-

bud, som hun dog havde afvist.

Imidlertid havde man fra Kjobenhavn, som allerede

antydet, ogsaa vendt sig til Frederik II af Preussen, og

det var især Juliane Marie personlig, som havde tilskrevet
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ham. Vi have ovenfor*) havt Lejlighed til i Almindelig-

hed at omtale hendes Forhold til ham og den Brevvexling,

hun forte med ham. Under Spændingen med England i

Anledning af Karoline Mathildes Sag havde han udtalt

levende Sympathi for den dansk-norske Regerings Hold-

ning og opmuntret til rolig at byde den engelske Konge

Spidsen. Dette kunde kun tilskynde Juliane Marie til

ogsaa at henvende sig til ham, efter at den svenske Re-

volution havde fundet Sted. Hun var saa meget mere kom-

men i Bevægelse ved denne, som hun ogsaa ængstedes ved

det Rygte, der havde udbredt sig, at Gustav IH vilde

skille sig ved sin Dronning, et Skridt, der baade vilde

være en Tort for den danske Kongefamilie og rundt om-

kring blive opfattet som udfordrende fjendtligt. Han
kunde jo ikke bebrejde Sofie Magdalene noget somhelst.

Medens Juliane Marie i sine Breve naturligvis frem-

stillede den danske Politik og Rustningerne i Norge som

kun sigtende til Forsvar, udmalede hun Gustav III's far-

lige Planer imod Danmark, og hun udtalte, at alt tydede

paa, at han vilde skride til Angreb, hvis ikke Frederik II

talte truende Ord til ham, enten i personlige Breve eller

ad diplomatisk Vej. Tillige undlod hun ikke at fremhæve,

hvor farligt det vilde være for Nabomagterne at lade Gu-

stav beholde en Magt, som han med Frankrig til Støtte

utvivlsomt altid vilde misbruge. ^^) Frederik II besvarede

hendes Breve paa den venligste Maade, men søgte af al

Magt at berolige baade hende personlig og Regeringen i

Kjobenhavn. Ikke alene holdt han af i Almindelighed at

tale om Sverige som en saare ubetydelig Magt, der aldrig

vilde kunde tænke paa at blive noget lignende som, hvad

det havde været i Gustav Adolfs Tid^*); men da Talen

blev om Gustav III's Angreb paa Norge, skrev han til

Juliane Marie, at der kun vilde være Fare paa Færde,

*) Se S. 21.
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saafremt der virtelig fandtes et stærkt svensk Parti i

Norge, og selv da vilde dette Land kun gaa tabt for en

Vinter. Naar Yaaren kom, vilde Eusland gjore en Diver-

sion imod Sverige. Dronningen kunde være vis paa ikke

at komme til at savne Forbundsfæller, medens Frankrig

ikke kunde yde Gustav nogen Hjælp, da det i den Grad

var finansielt odelagt, at det forste Kanonskud vilde med-

føre dets Bankerot ^^). Samtidig med, at han saaledes

talte beroligende til hende, undlod han ikke i et ret tru-

ende Sprog at advare Gustav III imod et Angreb paa

Danmark ^^).

Føjes hertil, at dennes Planer imod Norge ogsaa

havde vakt Mishag hos hans Beskytter Frankrig, er det

ikke let at se, at han havde nogen Grund til at glæde sig

over, hvad han havde prøvet paa at sætte i Gang imod

den dansk-norske Stat. Oven i Kjøbet standsede Eust-

ningerne i Norge slet ikke. Man stræbte ganske vist med

Iver at undgaa alt, hvad der kunde se udfordrende ud;

men det var i Virkeligheden dog en forøget Forberedelse

til Krig, der stadig fandt Sted. Foruden Rustningerne

til Lands blev det ogsaa vedtaget, at der skulde udskrives

4000 Matroser til Orlogstjeneste til næste Aar, saaledes,

at man kunde bemande 12 Linieskibe og 6 Fregatter ^^).

Samtidig med alt dette traf Eegeringen i Slutningen

af 1772 flere Beslutninger, der skulde gjøre et godt Ind-

tryk paa Nordmændene. Efter at Extraskatten, som oven-

for omtalt, allerede faktisk var bortfalden for de ufor-

muende i Norge, udkom der 14. November en kongelig

Kundgj øreise om, at den fuldstændig skulde ophøre i

dette Land. Den afløstes for de nærmest paafølgende

6 Aars Vedkommende af en frivillig Afgift. Der skulde

af forskjellige Autoriteter aarlig rettes Spørgsmaal til dem,

som ;>maatte eragtes formuende, af hvad Stand og Kondi-

tion de end maatte være«, om hvad de frivillig vilde er-

lægge, og dette skulde ske baade i Kjøbstædeme og paa
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Landet. Husker man paa, hvor forhadt Extraskatten var,

vil man forstaa Betydningen af dens Ophævelse. Hertil

fojedes Gjenoprettelsen af Monten i Kongsberg ^^), ogsaa

et Skridt, der vakte stor Tilfredshed. Der havde været en

ret almindelig Klage over, at Sølvet gik ud af Landet,

medens man kun beholdt Banksedler i Cirkulation. Det

kan som et enkelt Træk ogsaa nævnes, at, da en Del

norske Bonder androge om at maatte hugge i Skovene saa

meget, de holdt for nødvendigt, blev dette i det mindste

delvis indrømmet dem »paa Grund af de drøje Tider« ^^).

Alt dette skete omtrent samtidig med, at Karl af

Hessen blev sendt op til Norge; men, naar herved Vejen

paa en vis Maade banedes for, at han kunde blive godt

modtaget deroppe, saa havde der kort i Forvejen desuden

fundet en Begivenhed Sted, der, selv om den i og for sig

var ubetydelig, dog gav den dansk-norske Kegering en

god Lejlighed til at stille Gustav III i et uheldigt Lys.

Den 5. Xovember var nemlig en svensk Kammerjunker

ved Navn Løvenhjelm kommen til en norsk Kaptajn Hiort

og havde gjort et temmelig klodset Forsøg paa at forføre

denne til Forræderi, idet han vilde have ham til saa tidt

som muligt at indberette til Gustav III om alt, hvad der

skete i Norge vedrorende Hæren og Udrustningerne. Na-

turligvis talte han til Hiort om, at Nordmændene vare

som »Horeunger« i Forhold til de danske, og at der i alle

^laader blev handlet »uskikkeligt« imod dem, Norge og

Sverige vare af Naturen forenede og ligesom Søskende,

Danmark derimod var et fraskilt Land, der søgte at træde

Norge under Fødder o. s. v.^^). Den Officer, til hvem

denne Henvendelse fandt Sted, var ikke sen med at give

Indberetning derom, og man lagde fra dansk-norsk Side

betydelig Vægt derpaa, da det formentlig klart vidnede

om, hvilke onde Planer Gustav III nærede. Ja, man ret-

tede endog ligefrem Klager derover til denne selv; men
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han afviste dem, man kan sige selvfølgelig, som ganske

uberettigede^^).

Imidlertid var Karl af Hessen kommen til Norge.

Den 20. November var han naaet til Laurvig, den 26. kom

han til Kristiania, hvor han, som det synes, blev modtaget

med gode Forhaabninger om, at han vilde kunne hjælpe

til at raade Bod paa den Nød, der herskede i Landet ^2).

Han var sikkert ogsaa opfyldt af de bedste Forsætter,

baade med Hensyn til dette Forhold og, hvad Landets

Forsvar angik. Skulde man tro, hvad han selv siger, har

han endogsaa ved sit Ophold i Norge i Vinteren 1772—73

hindret, at dette Land dengang blev skilt fra Danmark.

Det er med de stærkeste Farver, at han i sine Memoirer

har skildret ikke alene den elendige Tilstand 2^), hvori alt

i militær Henseende var i dette Land, hvor Fæstningerne

vare ved at falde i Ruiner, ikke en eneste Kanon forsjnet

med Lavet, og hvor Tropperne ikke havde været øvede i

10 Aar og i al den Tid ingen L^niformer havt; men han

udmaler tillige i stærke Farver Folkets Misfornøjelse.

Ja, han gaar endog saa vidt, at han skriver: »Man knur-

rede højt; Bladene i Kristiania drøftede allerede det

Sporgsmaal, om Norge ikke vilde blive lykkeligere, hvis

det blev forenet med Sverige.« Yi maa imidlertid ved

denne Skildring erindre, at Prinsen forst har nedskrevet

sine Memoirer mange Aar senere, og at han tillige var en

saare forfængelig Mand, der tydelig nok ved denne Lejlig-

hed finder Nydelse i at stille sig selv i et saa skjønt Lys

som muligt.

Dette fremgaar blandt andet klart af, hvad han for-

tæller om de saakaldte Kristianiablades politiske Eumlerier.

Gaar man det eneste »Blad« fra 1772 igjennem, som der

her kan tænkes paa, nemlig Ugebladet »Norske Intelligens-

sedler«, kan man ganske vist, som naturligt var, mærke

Gjenklange af de Stemninger, der stærkt vare komne til

Orde i Struenseetiden 2*), nemlig Klager over visse Tilside-
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sættelser i Forbindelse med Sidelmg til de Danske som

dem, der benyttede sig af Hoffets Nærhed. Det kan gaa

saa vidt, at der tales om danske og jydske Slanger, der,

fordi de nærmest Tronen er, sig jævnlig slaar i Bugter«.

Landets Nod skildres flere Gange i de stærkeste Udtryk,

og Ønsket om et eget Universitet og endnu mere om en

egen Bank kommer levende til Orde. Men man træffer

ikke det svageste Spor af Ytringer om en mulig Tilslut-

ning til Sverige; man ser derimod idelig Udbrud af den

stærkest tænkelige Ærefrygt for Kongen og Tillid til ham.

Idet f. Ex. Tanken vender tilbage til det rædselsfulde ved

Struensees og Brandts Planer, fremhæves det, at de >nær

havde udryddet alt dansk og norsk, ja Nordens Kristian«,

og. hvor skarpe nogle Artikler fra September og Oktober

1772 af de pseudonyme Forfattere von Westen» og von

Nordwesten« end ere med deres Udfald imod Styrelsen

for den danske Bank 2^), er Kjæmen i disse Artiklers Kri-

tik dog rettet imod Mangel paa Iver fra Nordmændenes

egen Side med at henvende sig til selve Kongen med
deres Klager, som denne sikkert vilde afhjælpe, naar de

forebragtes ham*). Hvor lidt oven i Kjøbet Spørgsmaal

som de her berørte optog Folk, derom er det et Vidnes-

byrd, at Artiklerne om sligt danne et rent forsvindende

Mindretal i Sammenligning med. hvad der af underhol-

dende, moraliserende eller opbyggeligt Indhold optages i

Intelligenssedlerne, saaledes Fortællingen om den tapre

Tristan og den skjønne Indiana, Kritik af forskjellige

mindre behagelige Sider hos »det smukke Kjønx, Forsøg

til at forklare, hvad der menes ved Moses's Ord om Van-

dene oventil i den udstrakte Befæstninsr o, a. m.

*) Loyaliteten kommer samtidig ogsaa til Orde i Bergens »Efter-

retninger fra Adressekontoret ^'. Her lovprises ogsaa Juliane

Marie i et Digt 13. April 1772 hvori det hedder;

O dyre Julianna

To Rigers Hosianna o. s. v.



76 Første Bog. Fjerde Kapitel.

Det var da ogsaa saare langt fra, at antidanske Stem-

ninger i Norge kom til at skabe Karl af Hessen Vanske-

ligheder. Der skulde ikke Tære andet i Vejen end. hvad

der var en naturlig Følge af det forøgede Tryk, som Ind-

kvarteringer og Troppetransporter voldte, og saa, hvad

han og hans Følge desto værre ved urimelige Krav og en

vis hensynsløs Optræden i Kristiania fremkaldte af en

dog heldigvis forbigaaende Misstemning '^^). Hvor lidt han

i det hele selv savnede loyale Følelser deroppe, vise de

Breve paa det klareste, som han i Vinteren 1772—73

skrev fra Norge. I den mest skjærende Modsætning

til, hvad han 44 Aar senere i sine Memoirer har fortalt

om Nordmændenes Sindelag, tale de den ene Gang efter

den anden kun om den udmærkede Stemning, han traf

hos dem. Han skriver endog, at, selv om Svenskerne vilde

angribe, inden man i Norge var ret i Orden, vilde dog

den stærkt patriotiske Stemning hos Befolkningen gjøre

en kraftig Modstand mulig; han mener, at, om der end

i Kjøbmandsstanden kunde findes enkelte upaalidelige

Mænd (han tænker her paa Familien Anker), vilde dette

være aldeles betydningsløst, alle svenske Forførelseskunster

vilde prelle af mod Folkets Troskabsfølelse, saa der var

ingen Grund for Regeringen til at ængstes ^7). Slige Ind-

beretninger fra ham gjorde det naturligt for Regeringen

at lade Kongen ved en offentlig Kundgj øreise udtale sin

Tillid til det norske Folks Troskab, idet han tillige gav

sin Harme Luft over de Rygter om det modsatte, som

ildesindede havde udspredt og endog faaet indført i uden-

landske Aviser 2"^).

Denne Nordmændenes gode Holdning var en saa

meget større Lykke, som det ogsaa i denne Vinter voldte

store Bryderier, at der vedblev at være Dyrtid hos dem

til Trods for alt, hvad der blev gjort fra Regeringens Side

for at faa sendt Korn derop 2^).
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Samtidig med at her var meget, der lagde Beslag

paa Karl af Messens Opmærksomhed, var der stadig fuldt

op at gjøre for ham og Huth med at raade Bod paa

Manglerne i militær Henseende. Der var ganske naturlig

enkelte Troppeafdelinger, som han fra forst af havde et

daarligt Indtryk af; der var gamle og aldeles aflægs Offi-

cerer, som maatte fjærnes, der var Mangel paa tilstrække-

lige Artillerister, og man havde stadig travlt med at ar-

bejde paa Fæstningerne. Ogsaa en vis Sygelighed iblandt

Tropperne voldte ham en Tid Bekymring, og han kunde

en Tidlang tale om Vanskelighederne ved at naa et godt

Resultat. Dertil kom, at han maatte passe paa at undgaa

alt. hvad der kunde give Anledning til Fredsbrud, hvad

ikke altid var let. Af den Grund hjempermitterede han

den største Del af Tropperne, saasnart han nogenlunde

havde faaet Skik paa dem, og han beholdt kun, hvad der

var aldeles nødvendigt som Garnisoner i Fæstningerne.

Men efterhaanden fik han et ret lyst Blik ogsaa paa den

militære Side af Sagernes Stilling ^o). I Januar udtaler

han saaledes sin Glæde over, hvor store Fremskridt de

norske nationale Regimenter gjøre, og han siger endog,

at der kun behøves 4—6 Ugers Lejrtjeneste til Foraaret,

for at Tropperne skulde kunne gjøre rigtig god Fyldest.

Og skjønt han maa erkjende, at man er langt fra at være

i fuldt færdig Stand, ønskede han ikke nogen Udsættelse

af Krigen 3^). Det Maal at være forberedt til Kamp, naar

Foraaret kom, maa efter hans Fremstilling anses for at

være blevet naaet.

De gode Efterretninger, Regeringen efterhaanden tik

om Fremgangen i Krigsforberedelserne i Norge, maatte

naturligvis virke beroligende paa den, og desuden havde

Rusland udtalt sig saa klart, at den ikke kunde ønske sig

mere fra den Side. Derimod døjede den med ubehagelige

Dønninger af den Uvilje, som Georg III og de engelske

Ministre havde fattet mod de styrende her hjemme i An-
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ledning af Behandlingen af Karøline Mathilde. Stemnin-

gen i England hidsedes oven i Kjobet ved onde Rygter,

der kom i Omløb, nærmest, synes det, som en Følge af

et Flyreskrift, der udkom i Stockholm, og om hvilket

Osten skrev, at det enten maatte være forfattet i Helvede

eller i Kabinetterne i Sverige og Versailles. Efter det

skulde de daværende Magthavere i Danmark tænke paa at

ville afsætte Kongen, rydde Karoline Mathildes to Bom
af Vejen, sætte Arveprinsen paa Tronen i Danmark og

overlade ISTorge til den svenske Konge for at stemme ham
gunstig imod denne Ordning. Samtidig udkom der i Tysk-

land Skrifter om Struenseeprocessen, der vakte Forbitrelse

i England, og for hvis Udgivelse man i London gav Re-

geringen i Kjøbenhavn Skylden ^^j. Denne fralagde sig

naturligvis at have havt noget hermed at gjøre, og

det sindssvage Rygte om dens onde Planer tabte sig

heldigvis snart. Foruden de Ærgrelser, den havde havt

baade over det ene og det andet heraf, havde den i Efter-

aaret 1772, uvist af hvilken Grund, faaet den Formodning,

at Frankrigs og Sveriges Diplomater kunde falde paa at

spinde Rænker i Kjøbenhavn til Gavn for Karoline Ma-

thilde, og Oberst Sames var bleven kommanderet til Gliick-

stadt, ligesom den imge Grev Schniettow var bleven fjær-

net til en Ansættelse i Holsten, fordi de gjaldt for at

staa den franske og svenske Statsafsending nær^^). I Ja-

nuar 1773 mistænkte man endog disse Diplomater for at

nære Planer om ved et Oplob at bemægtige sig Kongens

Person ^^).

Selv om alt dette vakte større eller mindre Lto ved

det ængstelige danske Hof, laa der dog ikke nogen stor

politisk Fare deri. En saadan mente man derimod, at man

var truet af, da det i Slutningen af Januar 1773 hed

sig, at der fandt større svenske Flaaderustninger Sted i

Karlskrona. I Virkeligheden vare disse intet andet end et

Forsvarsskridt fra svensk Side. Det var vitterligt, at de
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russiske Rustningor havde begyndt at tage Fart i Vinte-

ren 1772— 73, og selv om de maaske forelobig kun skulde

have et defensivt Formaal, maatte de dog va^kke Æng-
stelse •''•^). Dels som en Fulge heraf, dels paa Grund af

den hele truende Stilling var intet naturligere, end at

Gustav III paabod Flaaderustninger. Men Budskabet herom

var næppe naaet til Kjøbenhavn, førend Regeringen her

kom i stærk Bevægelse. Der fandt derfor i de første Dage

af Februar 1773 en Statsraadsforhandling Sted 3^), der

paa en Maade helt var et Sidestykke til den, som hans

Statskup i August havde fremkaldt. Ganske som Stats-

raadets Medlemmer dengang i stærke Udtryk talte om de

fjendtlige Planer, Gustav III havde lagt imod Norge, var

det nu et formentlig truende Overfald til Søs fra hans

Side, der for næsten alle i Statsraadet stod som i højeste

Grad sandsynligt. Allerede i det foregaaende Efteraar var

det fastsat, at der i Foraaret 1773 skulde udrustes 12

Linieskibe og 6 Fregatter. Nu besluttede man at frem-

skynde Rustningerne saaledes, at 4 Linieskibe strax kunde

lægges ud paa Reden til Trods for, at det var saa tidlig

paa Aaret, og at 8 andre, saasnart det var muligt, skulde

gjores færdige til at stikke i Søen.

Man gjorde sig, det er klart, paa dansk-norsk Side

saa rede til Kamp, som man evnede, og samtidig blev

det berettet fra Petersborg, at en russisk Flaade paa 20

Orlogsskibe, 72 Galejer og 36 Forselskibe skulde afsted

imod Sverige, saa snart Soen blev aaben. Selv om Gu-

stav III 27. Febr. 1773 fik sluttet en formelig Subsidie-

traktat med Frankrig, begyndte det derfor at se farlig ud

for ham, thi Udsigten til at faa væbnet Hjælp fra dette

Land svækkedes i overordentlig Grad derved, at den en-

gelske Regering, om den end ikke ellers vilde blande sig

i Sveriges Forhold til dets Naboer, dog efterhaanden blev

aldeles bestemt paa. ikke at ville taale en fransk Flaade

i Østersøen, ja end ikke i Nordsøen. Gustav III holdt
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standhaftig fast ved ikke at ville gjore nogen Forandring

i den svenske Statsforfatning; men han følte dog Stillin-

gen saa pinlig, at han i et Brev af 17, Marts til Lud-

vig XY bad denne om Hjælp mod :>den for hele Europa

farlige Liga, der syntes at have et Universalherredømme

til Formaal« ^'j.

Men da slog det pludselig om. Freden bevaredes.

Hovedaarsagen hertil var, at de russisk-tvrkiske Freds-

underhandlinger i Bukarest afgj ørende sprængtes. Sikkert

under Paavirkning fra fransk og svensk Side vægrede

Tyrkerne sig saa bestemt ved at gaa ind paa, hvad Rus-

serne krævede, at en Fred foreløbig blev en L'mulighed.

Og det viste sig nu, at Katharina II i den Grad lagde

Vægt paa ikke at slippe de under Krigen mod Tyrkerne

vundne Fordele, at hun hellere vilde opgive eller i det

mindste udsætte det at faa Hævn over Gustav III. Hun
lod derfor (8. April 1773) give velvillige Svar paa hans

fredelige Forsikringer, idet hun dog tilføjede, at hun gik

ud fra, at disse ogsaa gjaldt med Hensyn til Danmark.

Selvfølgelig havde dette til Følge, at der nu ogsaa kom

venskabelige Udtalelser fra Regeringen i Kjøbenhavn.

Krisen var tydelig nok foreløbig dreven over. Vist-

nok var det langtfra sagt. at den ikke vilde vende tilbage.

Der var Mulighed for, at Krigen mellem Rusland og

Tyrkiet kunde føres til Ende ved et Aars Felttog, og

hvad saa? Men det var dog indlysende, at Gustav IIIs

Styrelse og den af ham indførte nye Forfatning vandt

betydelig i Fasthed for hver Dag, der gik, inden Nabo-

mao^teme blandede sio^ deri.
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Brydninger og Forandringer i Statsmandskredsene i Overgangen

fra 1772 til 1773.

Suamtidig med denne Krise, der stærkt holdt Stats-

mændene i Aande, udviklede sig en Fortsættelse af den

indre Splid og af de Modsætninger, som hurtig havde vist

sig blandt dem, der havde styrtet Struensee eller grebet

Herredommet efter hans Fald. Magthavernes Kreds be-

gyndte snart at skifte Præg dels derved, dels ved Tilknyt-

ning af nye Kræfter.

Efter at det havde været nødvendigt, hurtigst mulig

at fjærne Rantzau, viste det sig snart, at heller ikke

Osten passede ind i den hele Kreds. Ganske vist havde

han ved sin Holdning som Udenrigsminister under Struen-

see vundet stærkt Bifald hos dennes Modstandere. Det

havde udelukkende været ham, som man havde troet,

kunde befri Landet for et Brud med Rusland. Der kan

heller ingen Tvivl være om, at han var en begavet Mand:

han var vistnok det kvikkeste Hoved i Statsraadet. Men

vi erindre, hvorledes den Forbandelse stedse havde fulgt

ham, at han vakte Mistillid, hvor han saa var. Naturligvis

hang dette, som tidligere omtalt^), sammen med betyde-

lige Karakterfejl hos ham. Han skildres blandt andet

næppe uden Grund strax fra først af efter 17. Januar som

utaalelig herskesyge). Umiddelbart efter Struensees Fald

kunde han være ligefrem uforskammet imod Mænd, som

vare komne til Vejrs .under denne. Saaledes fortæller M.

Huyer^*), at Osten en Dag, da han traf ham ved Hof-

fet, overfusede ham med Ubehageligheder og blandt andet

lod ham hore, at han kun altfor tydelig viste, at han øn-

skede at komme Adelen til Livs. Høyer maatte da give

Ddiuuark-Norger! Historie 172j—1814. V. 6
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ham raat for usødet som den, af hvem han ikke taalte

nogen Eeprimande, han havde som Deputeret i Kancelliet

ingen anden over sig end Kongen^). Det varede imidler-

tid ikke længe, førend Ostens egen Stilling blev usikker.

Ganske vist havde under Voteringen i Begyndelsen af

September 1772 om Forholdet til Gustav III Statsraadets

andre Medlemmer erklæret sig enige med ham og udtalt

Tillid til ham som Udenrigsminister; men i Virkeligheden

var Grunden allerede nu i Færd med at glide bort under

Fødderne paa ham. Han var bleven alvorlig uens med

Schack Kathlou, og han havde en farlig Modstander i den

Mand udenfor Statsraadet, der blandt de høje Embedsmænd

snart skulde blive den vigtigste, nemlig Schimmelmann^j.

Vi huske, hvorledes denne havde hørt til det gamle

Statsmandsparti i Kristian VII's første Eegeringsaar; men

desuagtet havde han ladet sig bruge af Struensee og rolig

set paa, at hans Hustru hørte til Karoline Mathildes nær-

meste Omgivelser. Naar det nære Forhold imellem ham

og Struensee efterhaanden var ophørt, var det i Virkelig-

heden kun, fordi denne selv havde sat ham ud af Spillet

og hellere vilde have sin Broder til sin linansielle Kaad-

giver. Men Schimmelmann havde med en ikke ringe Be-

hændighed forstaaet at finde sin Plads igjen iblandt sine

gamle Venner. Ingen talte med større Indignation end

han om det Struenseeske Uvæsen, og desuden gjorde den

ubegrænsede Beundring, som han i sin ældre Kreds nød

for sit finansielle Snille og sin administrative Dygtighed^

at man efter Struensees Fald saa hen til ham som til en

Mand, der var nødvendig for atter at bringe Orden i Tin-

gene. Fremfor alle trængte Schack Rathlou stærkt ind

paa ham for at faa ham til fra Hamburg at vende tilbage

til Kjøbenhavn^). I sin vigtige Betænkning af 5. Sep-

tember 1772 om, hvad der skulde gjøres i Anledning af

Gustav III's Statskup*), pegede han da ogsaa paa Schim-

*) Se ovenfor S. 47.
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iiu'liiiann som fii Mand, der ved sin overordentlig store

Kredit udenfor Landet og ved sin udstrakte Begavelse

baade, hvad Handels- og Finanssporgsmaal angik, utvivl-

somt var en af de første i Europa. Disse rige Evner

mente han, at der vilde være god Brug for ved de store

Opgaver, der forelaa som en Eølge af den hele slette

linansielle Stilling, hvori man allerede fandt sig, og som

vilde blive yderligere forværret, naar Rustninger imod

Sverige kom til at fremkalde nye Udgifter. Idet Schack

Eathlou foreslog, at der skulde nedsættes en særlig Kom-
mission til at overveje den linansielle Stilling, anbefalede

han indtrængende at lade Schimmelmann faa Plads i

denne. »Jeg opfatter det.« udtalte han, >som en sand

Lykke, at vi ere i Stand til at drage Gavn af hans Raad

og hans Indsigter'). Det gik da ogsaa efter hans Forslag.

Da den saakaldte extraordinære Finanskommission ned-

sattes 29. Oktober, hk Schimmelmann Sæde i den ved

Siden af ham selv. Arveprinsen og Thott. Hermed be-

gyndte det sidste Afsnit af Schimmelmanns Virksomhed.

Men noget af det, der fra forst af havde staaet som vig-

tigt for ham, var netop at faa Osten af Vejen ^).

Udsigterne til at opnaa dette syntes ikke at være

svage; thi allerede i Oktober var der et Øjeblik, da Ostens

Dage som Minister syntes at være talte. Den 14. i denne

Maaned bad han i en Skrivelse, som han sendte Arve-

prinsen, Kongen om sin Afsked. Grunden hertil var en

stærk Følelse af Tilsidesættelse, fordi Arveprinsen havde

skjult Forhandlinger om en vigtig Eegeringssag for ham.

Vi ville erindre, at strax fra først af var Rantzau-Asche-

berg, aabenbart under Medvirkning af ham selv, bleven

holdt ude fra al Forhandling om udenlandske Spørgsmaal.

Rimeligvis for at undgaa det ligefrem fornærmelige, der

laa heri, var det dengang blevet indført, at samtlige tre

militære Medlemmer af Regeringen, altsaa Eickstedt og

Romeling foruden Rantzau, ikke deltoge i Forhandlingerne
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om udenrigske Sager*). Osten havde her selv været med

om at indfore en Forretningsgang for en vigtig Gren af

Statssagerne, der kunde faa betænkelige Folger for Stats-

raadets Stilling som samlet Statsmyndighed. Det stred

afgjort imod Aanden i Forordningen af 13. Februar 1772,

at ikke alle Statsraadsmedlemmer deltoge i Behandlingen

af samtlige Eegeringssager. Der var hermed givet et Stod

til. at Arveprinsen som Statsraadets Formand efter eget

Tykke kunde bruge fiere eller færre af Statsraadets Med-

lemmer som Raadgivere. naar det lystede ham. Det var

netop dette, Osten var kommen til at fole, da han i Efter-

aaret 1772. som ovenfor er sagt. blev holdt udenfor en

Forhandling. Arveprinsen havde med andre af Statsraadets

Medlemmer. Hojst sandsynlig har han allerede i Forvejen

havt Indtr\k af at være Gjenstand for Mistillid^), og da

nu denne aabenbare Tilsidesættelse kom til. forlangte han

sin Afsked. Tillige sendte han Arveprinsen et Brev, der

under ærbodige Former indeholdt en bitter Beklagelse

over. at han havde lidt en Krænkelse, der gjorde ham
umulig som Udenrigsminister. »N'aar det,« udtalte han.

»blev bekjendt, at der i St}Telsen var Hemmeligheder.

som han blev holdt udenfor, vilde hverken udenlandske

Statsafsendinge eller selve de danske Diplomater have Til-

lid til, hvad han talte i Kongens Navn : han maatte fole

sig uden fast Grund at staa paa« **').

Osten havde aabenbart Eet til at tale saaledes og til

at kræve sin Afsked: men hvor gjerne end Arveprinsen

og andre Medlemmer af Eegeringen foruden Enkedronnin-

gen") havde set ham fjæmet fra Styrelsen, krympede man
sig dog ved at afskedige ham. Han gjaldt nemlig endnu

paa dette Tidspunkt for at staa sig godt med den rus-

siske Regering^-), og de tvende kongelige Personer vare

bange for, at han skulde skrive til Panin om Sagen, hvad

=
) Jvf. ovenfor S. 8 og 32.
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(ler kunde volde Ubehageligheder. Imidlertid, saafremt

Sehaek Eathlou vikle overtage Udenrigsministerstillingen,

vilde man dog lade Osten falde. Arveprinsen besvor endog

Schack Eathlou ved ^den Kjærlighed, han vidste, han

folte for Konge og Fanlreland-, om at overtage Stillingen:

han holdt sig for overtydet om, at hans Svar :»vilde blive

dikteret af hans Patriotisme, Lj'dighed og Venskab. -^c Men
dette hjalp uheldigvis ikke, Schack Rathlou havde aldeles

ingen Lyst til Stillingen, aller mindst paa et saa kritisk

Tidspunkt som det daværende, og Prinsen var derfor nødt

til, saa godt det lod sig gjore, om end ikke uden flere

ret vrantne Udtalelser til Osten, at bede denne om at tage

sin Afskedsansøgning tilbage. Dette var paa en Maade en

Sejr for Osten, men dog ingen fuldstændig. Prinsen hæv-

dede i et Brev til ham (22. Oktober) Kongens Ret til at

sammenkalde, hvem han vilde, til Konferencer og Kom-
missioner. .Han er,^; skrev han betegnende nok, »Herren

og finder sig ikke i noget Senat. ^ Ogsaa meddelte Prin-

sen Osten, at for Fremtiden skulde ikke alene — hvad vi

vide allerede var Skik, — Thott og Schack være tilstede,

naar han forelagde udenlandske Sager, men at ogsaa alle

Svarskrivelser af Betydning til Statsafsendingeme ved

fremmede Hoffer skulde forevises ham selv og de to nylig

nævnte Ministre, forend de afsendtes ^^).

Snart efter dette Sammenstød forøgedes de styrende

Mænds Kreds med en Mand, hvis Virksomhed skulde faa

overordentlig Betydning. Det var Andreas Peter Bern-

storff. Ingen, der kj endte Forholdene, kunde være i Tvivl

om, at der trængtes til dygtige Mænd paa Styrelsens

øverste Trin for at løse de vanskelige Opgaver, der fand-

tes paa mange Punkter. Saaledes med Hensyn til Finans-

styrelsen. Ganske vist var Schimmelmann nylig bleven

knyttet til den nye Regering, og betydelige finansielle

Hverv, — hvorom siden mere, — vare lagte i hans Haand.

Men nu som tidligere vilde han have frie Hænder. Han
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vilde ikke, saaledes som de almindelige Kollegie chefer vare

nødte til, paatage sig at leve den største Del af Aaret

i Kjøbenhavn; hans private Forretninger kaldte ham aar-

lig for flere Maaneder over til Ahrensburg og Hamburg,

og han vilde derfor ikke staa i Spidsen for den stadige,

ordinære Ledelse af Finanserne. Til nu at fylde denne

Plads kj endte Schack Rathlou, der her som ved saa mange

Spørgsmaal i 1772 havde mest at sige, ingen bedre Mand

end A. P. Bernstorff. Hans Ønske om at faa denne til-

bage næredes stærkt af Schimmelmann ^*), og de satte

ogsaa deres Ønske igjennem, uagtet Juliane Marie egentlig

ikke yndede Bernstorfi". I Begyndelsen af November udgik

der da en kongelig Kaldelse til denne, og baade Schack

Rathlou og Schimmelmann skrev ham til for indstændig

at opfordre ham til at følge den.

Tidligere havde Bernstorif under sin Virksomhed før

Struenseetiden kun følt sig løst knyttet til vort Folk. Han

havde til det yderste gjort sin Pligt som Kongens Embeds-

mand, og, vi kunne tilføje, som sin Onkels Brodersøn;

men han havde aabenbart aldeles ikke følt sig som dansk.

Struenseetidens Begivenheder bragte ham ikke til at faa

en mere levende Følelse deraf. Medens han efter 17. Ja-

nuar paa det allerstærkeste tilskyndede Onklen til, hvis

han tik Opfordring dertil, da at vende tilbage til Kjøben-

havn, hvor en stor og velsignelsesrig Virksomhed ventede

ham, havde han ikke den ringeste Lyst til selv at følge

med. Den Kreds af Statsmænd, der var kommen til Bo-

ret, talte baade Mænd i sin Midte, som vare ham inder-

lig imod, og saadanne, for hvis Dj^gtighed han havde liden

Agtelse ^^). Og saa den Tanke at skulle komme til at ar-

bejde med en Konge som Kristian VIV. Det var, skrev

han herom til Onklen, umuligt mere at elske Kongen

eller at fatte Tillid til ham, og han var ude af Stand til

at tjene en Konge godt, naar han ikke følte sig personlig

knyttet til ham (attaché). Oven i Kjøbet var det efter
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hiins Mening umaadelig vanskelige Opgaver, der forelaa.

At skulle have med Finanserne og Handelen at gjore var

saare trælsomt i et udtømt, fattigt og forgjældet Land,

hvor der for at udrette noget forstandigt krævedes en lang

Eække Aar og en ligelig, fast og fredelig Styrelse. Man
maatte desuden være forberedt paa at blive Gjenstand for

Forbandelser i det af Skatter haardt trykkede Land, og

endelig, skriver han: »Man staar i Danmark næsten ukjendt

(ignoré), man kan ikke finde Hjælp eller Støtte, man bli-

ver modarbejdet og hadet, sjælden forstaaet, og man be-

handles som fremmed af en svag Nation, som man ikke

kan have saa megen Agtelse for, at man kan finde sig i

dens Kulde, og som de sidste Begivenheder kunde bringe

En til at foragte <
i'').

Det er ikke muligt at udtrykke sig haardere. Naar

han i Maj og Juni 1772 opholdt sig en Tid i Kjøbenhavn

og paa Sjælland, var dette da ogsaa kun en Følge af hans

private Forhold, blandt andet, fordi han efter Onklen

havde arvet dennes Palæ i Bredgade og Godset Bernstorffs^);

men det hang ingenlunde sammen med, at han tænkte

paa at komme her tilbage som Embedsmand. Imidlertid,

hvor stærke Udtryk Bernstorff end havde brugt i den ny-

lig nævnte Udtalelse, træffe vi dog snart efter Vidnes-

byrd om alt andet end Bitterhed imod vort Fædreland

hos den Bernstorffske Familie. Levende Velvilje imod

Danmark aander saaledes ud af hans Hustrus Breve senere

i 1772. ^Jeg har,« skriver hun f. Ex. i September til sin

Veninde Louise Gramm, »kun Interesse for, hvad der ved-

rører vort kjære Danmark.« Det er ogsaa et ganske be-

tegnende Vidnesbyrd om Tonen i Huset, naar hun paa

sin Mands Fødselsdag, for at øven-aske ham paa en be-

hagelig Maade, udklædte sine tre Drenge som norske

Bondegutter og en Datter som sjællandsk Bondepige. I

disse Dragter bragte de Faderen Blomster s^). Men selv

om man altsaa har Grund til at tro, at der paa Drey
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Liitzaii er blevet tænkt med Venlighed og Interesse paa

vort Fædreland, virker det dog som en stor Overraskelse,

naar man i November 1772 ser Bernstorff strax gaa ind

paa den Opfordring til at vende her tilbage, som lød til

ham. Et Brev, han 17. November i den Anledning skrev

til Schack Eathlou, indeholder baade overordentlig stærke

Udtalelser af Yenskab for denne, i hvem han siger, at

han altid har set sin trofasteste Ven, der i højeste Grad

fortjente hans Hengivenhed, og tillige skriver han, at han

har taget imod Kaldelsen, dybt rørt over den Tillid, der

var bleven vist ham, og over den Godhed, hvormed Arve-

prinsen havde udtalt sig i de Ord, der ledsagede Kongens

Opfordring. ^Jeg har,« føjer han til, bedt Gud om naa-

dig at lede mig i et saa afgjørende Ojeblik, jeg har ran-

saget mit Indre, og jeg har troet at burde følge den Vej.

Forsynet har anvist mig.« Han rejste da ogsaa til Kjøben-

havn, saasnart det blev ham muligt; den 14. December

blev han udnævnt til Deputeret i Finanskollegiet, og 14. Ja-

nuar 1773 blev han første Deputeret i Kentekammeret og

tillige Deputeret i Økonomi- og Kommercekollegiet og i

Bjergværksdirektoriet samt Medlem af Overskattedirek-

tionen. Han var dengang 37 Aar gammel, altsaa i sin

allerkraftigste Alder.

Hvad bragte da ham, der for ikke længe siden havde

udtalt saa megen Modbydelighed imod at gaa i dansk

Statstj eneste, til nu dog at gjøre det? Det var simpelt

hen, kan man sige, fordi han ikke' kunde føle sig tilfreds-

stillet ved Livet undtagen som Statsmand. Der har tid-

ligere i dette Værk været Lejlighed til at nævne, hvor-

ledes han fra ganske ung havde anlagt sin Udvikling paa

at komme til at gjøre Gavn i det offentlige Liv, og hvor-

ledes Onklens Forbillede havde staaet lysende for ham ^^).

Saa havde Aaret 1770 afbrudt den- glimrende Bane. han

var kommen ind paa, og dybt krænket, som han var, har

han rimeligvis i Øjeblikket følt det som en Lettelse at
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kunne trjvkke sig tilbage til sit niecklenburgske Gods

Drev Liitzow; men trods al den Lykke, han følte i sit

Ægteskab med sin Hustru Henriette, fodt Stolberg, kunde

det stille Liv, han forte der, dog ikke i Længden være

ham nok. Det var, have vi tidligere set, med den mest

levende Literesse og Spænding, at han havde fulgt Begi-

venhederne i den Struenseeske Tid, og, da den var endt,

da der blev Tale om at gjenrejse Stat og Samfund efter

al den Hurlumhej, der havde fundet Sted, og efter al den

Forvirring, der ogsaa efter hans Mening var kommen i

det allermeste her hjemme, tik Yirksomhedstrangen og

Statsmandstankerne en uimodstaaelig Magt over ham. De

fortrængte helt den Lede, han i første Øjeblik efter 17.

Januar havde følt ved Tanken om atter at blive dansk

Statsmand, og, hvad han saa end mente om flere af de

Mænd, han skulde virke sammen med, vejede det paa den

modsatte Side ikke lidet i Yægtskaalen, at Schimmelmann

igjen havde faaet stor Indflj'delse. Selve den Stræben efter

at kuldkaste de Struenseeske Indretninger og bringe Sa-

gerne tilbage næsten til samme Punkt som før 4. Septem-

ber 1770, der betegnede den nye Styrelse, tiltalte ham.

Han mente, at den ældre Ordning baade havde været

simplere, hurtigere og billigere-").

Da A. P. Bernstorff nu paa ny traadte ind i Stats-

tjenesten, var det for at spille en ulige betydeligere Rolle,

end han før havde gjort 2\). Hvad vi først og fremmest

faa Indtryk af, naar vi fra nu af skulle have meget at

gjore med ham, er, at han var en Personlighed med stor-

slaaede Egenskaber og tillige en rigt og harmonisk ud-

viklet Natur. Hertil passer godt det Billede, man faar

ved Clemens's bekjendte Kobberstik efter Juels Portræt af

ham med de udtryksfulde Træk og de store klare Gjne.

Ganske vist falde visse Kanter hos ham stærkt i Øjnene.

Saaledes først og fremmest en altfor udpræget Selvbevidst-

hed. Derom har han endog personlig aflagt Bekjendelse.
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I nogle Optegnelser om sin Ungdom, som han liavde be-

stemt til at læses af sine Born. har han skrevet, at der

i en vis Tid hos ham udviklede sig en Del Egenkjærlig-

hed, Tillid til sin egen Mening og Tilbøjelighed til Mod-

sigelse. »Det har.« skriver han her, »kostet mig mange

Aar og megen Overvindelse, om end ikke helt at besejre

denne Fejl, saa i det mindste nogenlunde at blive Herre

over denc--). Denne mindre behagelige Side hos ham

kunde være meget stødende for andre. Bekjendte ere saa-

ledes de stærke Ord, Reverdil trods sin Hojagtelse for

hans Karakter har udtalt om ham i den Henseende. ^Han

havde,«, skriver han, »saa hoje Tanker om sin egen Dyg-

tighed, og han var saa egensindig og paastaaelig, at han

kun kunde behage faa. Med en Oldgransker tvistedes han

om Munter, med en Staldmester om Heste, med en Ud-

lænding om, hvad der foregik i dennes Fædreland, og han

var kort sagt stedse vis i sin Sag, som om det, hvorom

der taltes, netop var det. han bedst havde sat sig ind

i2^).<; Paa en Maade hang dette sammen med noget godt

hos ham, at han nemlig var en stærk Karakter, der ikke

let lod sig rokke fra. hvad han mente, var det rette: men
han har aabenbart kunnet drive Fastheden til ligefrem

Stædighed 24). Mange Aar senere fortalte K. L. Stemann

Schack Eathlou i et Brev. at Bernstorffs »Svejtser«- i An-

ledning af, at han paa det Sygeleje, der forte til hans

Død, ikke vilde rette sig efter Lægerne, havde ytret om
ham: »Jeg kjender ham. han er den bedste Herre: men
der er ikke saa egensindig en Mand i hele Landet. Han
maa have Ret'^'').«

Denne Skyggeside hos Bernstorff var forenet med en

ikke ringe Heftighed, der kunde virke sit til at gjøre en

Forhandling med ham mindre behagelig. Ogsaa om Far-

broderen var noget lignende blevet sagt i hans tidligere

Tid: men det tabte sig med Aarene, og det er et over-

vejende mildt Indtryk, man i det hele faar af ham som
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Menneske. Det er netop som den mæglende, Reverdil har

skildret ham. Brodersonnen var af et haardere Malm.

Han var da ogsaa langt tilbojeligere end Onklen til at

følde stiænge Domme. For en stor Del var dette ikke

til at laste hos ham. Det kunde nok behøves for ham
under hans Embeds- og Statsmandsgjerning i den Tid,

vi have at gjore med, at veje de Personers Værd, iblandt

hvem han færdedes, paa en strengere Yægtskaal, end hans

Farbroder havde gjort det; men hans Domme ere ikke

altid til at stole paa. Han var ingenlunde fri for at

dumme ensidig efter visse Sympathier eller Antipathier,

undertiden endog efter Klikkehensyn, og det kunde hænde

ham, at han saa helt fejl paa Folk.

Med Rette havde imidlertid Schimmelmann, naar han

paa den Tid. vi her tale om, holdt Bernstorffs gode og

mindre heldige Egenskaber ved Siden af hinanden, fundet,

at de første langt havde Overvægten over de sidste. For

ikke at tale om Bernstorffs skarpe Forstand, store Kund-

skabsfylde, rige Dannelse og sjældne Arbejdsevne, var han

tydelig nok et Pligtmenneske ud til Fingerspidserne og

derfor ogsaa Paalideligheden selv*). Han var en fuldstæn-

dig uegennyttig Xatur, der aldrig har ladet sig lede af

Hens}Ti til personlig Fordel i nogen Retning, og med
overlegen Fasthed gik han sin sikre Vej uden at bryde

sig om, hvor vidt han vandt Yndest paa højeste Steder

eller ikke. Der var her noget hos ham, der var en Arv

fra hans fortræffelige Fader, Andreas Gottlieb Bernstorff,

*) Det lader sig ganske vist ikke nægte, at man under hans di-

plomatiske V'u'ksomhed undertiden faar Indtryk af, at han

kunde tale med to Tunger, hvad fremmede Diplomater have

kunnet klage over; men dette laa i de store Vanskeligheder,

han ved Ledelsen af en svag Stats Politik kunde have at

kæmpe med. Det hang ikke sammen med hans Karakter,

hvis Hovedtræk netop var Aabenhed og Uvilje imod alt, hvad

der hed Intriger.
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Ejer af Godset Gartow i Hannover og tillige Besidder af

mecklenbiirgske Ejendomme. »Jeg sætter,« udtalte denne

engang, »vel Fyrsteyndest hojt. men Friheden endnu

hujere^^).«

Det passede godt til den ethiske Alvor hos Bernstorff,

at han var et sædelig rent 3Ienneske. Han har fortalt

om sig selv, at han af Naturen havde et hedt Tempera-

ment og som ung mere end en Gang været i svære Fri-

stelser og nærved at bukke under, men Gud havde, som

han siger, i sin Barmhjærtighed holdt ham oppe, og da

han følte hans Eost i sit Indre, havde han vundet Sejr.

Han kunde derfor skrive til sine Børn: >Til Guds Pris

være det sagt, indtil min Bryllupsdag har jeg ikke staaet

i Forhold til nogen Kvinde'-").« Ogsaa hans Liv som Ægte-

mand var uden Lyde.

Det stærkt ethiske, som saaledes i alle Ketninger

gjennemtrængte ham, havde, som vi allerede nu have

faaet Indtiyk af, en Støtte i den stærkt religiøse Følelse,

(ler tidlig var vakt hos ham af hans Forældre, især af

hans fromme, alvorlige Moder, og som senere under hans

Livsførelse uddybedes hos ham. Det ligger nær her at

tænke paa Modsætningen imellem ham og Struensee.

Medens denne ved den religiøse Strenghed, han saa hos

sine Forældre, skræmmedes over i Fritænkeriet, følte Bern-

storff ved den Højagtelse, han nærede baade for sin Fader

og sin Moder, sig saa nøje knyttet til dem, at Virkningen

af deres stærkt religiøse Livssyn paa ham blev en helt

anden.

Taget i et og alt var det en Mand med en klar og

overlegen Karakter, som nu med Andreas Peter Bernstorff

tog sin Plads i den dansk-norske Statsmandskreds, hvor

han haardt behøvedes.

Samtidig med at Styrelsen betydelig styrkedes ved

hans og Schimmelmanns Tilknytning til Eegeringen. svæk-

kedes Ostens personlige Stilling aabenbart derved. Schim-
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melmann ønskede ham fjærnet, som vi allerede have set,

og Bernstorff nærede Uvilje imod ham. Han havde fra

tidligere Tid havt Mistillid til ham. og han hlev bittert

stemt ved den Modstand, han sikkert med Grund mente,

at Osten havde gjort imod, at hans Onkel blev kaldt til-

bage efter 17. Januar. Vi hore vel intet om skarpe Riv-

ninger indenfor Statsmændenes Kreds i Vinteren 1772

—73: men i Begyndelsen af Marts 1773 følte Osten sin

Stilling saa svag, at han paany forlangte sin Afsked, og

denne Gang bevilgedes den ham strax ved en kongelig

Skrivelse af 10. Marts-*). Den Form, hvori han fik den,

var alt andet end naadig. Der stod ikke i Kongens Brev

et eneste anerkjendende Ord om hans Fortjenester eller

lignende. Som Retrætestilling iik han Stiftamtmandsposten

i Aalborg med 2000 Rdl. i Gage. Nu som saa tidt tid-

ligere brugtes et Stiftamtmandsembede til at affinde en

Statsmand med, naar han var falden i Unaade. For at

skaffe Plads til ham fjærnedes den Mand. der i Øjeblik-

ket var Stiftamtmand i Aalborg, Baron Ivar Holck. Ostens

Statmandsgjerning var fra nu af endt*).

Kongens Skrivelse til ham indeholdt blandt andet

følgende Udtalelse: vDe kan ikke bekvemme Dem til at

gaa fuldstændig ind paa det System, jeg har valgt.« Alt-

saa en principiel Meningsforskjel skulde være Grunden.

Dette ser ved forste Øjekast uforklarligt ud. Ingen kunde

mere end Osten være overtydet om. at man maatte holde

sig nær til Rusland, og han havde lagt al mulig Vægt

paa at faa Mageskiftet afsluttet, ogsaa var han nu som

tidligere overtydet om, at en stærk Kongemagt i Sverige

var en Ulykke for Danmark. Med andre Ord. han ved-

blev i disse Henseender at følge Sporet fra J. H. E.

*) Fra Aalborg forflyttedes han 1782 til Pladsen som Justitiarius

1 Højesteret, 1783 blev han Elefantridder, og 1788 ombyttede

han Stillingen i Højesteret med at blive Overpræsident i Kjø-

benhavn. Han døde 1797.
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Bernstorffs Politik, netop den, hvortil Eegeringen ty-

delig sluttede sig. Men dog kommer den Opfattelse,

at han ikke var enig i Kongens politiske System, ogsaa

frem andensteds, saaledes i et Brev, Juliane Marie 12,

Marts skrev til sin preussiske Svoger. Overhovedet tegner

hun her et ufordelagtigt Billede af Osten som den, der i

sin Ministertid stadig viste Usikkerhed og Yaklen og især

en stor Frygtsomhed i Karakteren. Trods dette, skriver

hun, havde Arveprinsen (og hun selv) taalmodig fundet

sig i disse store Mangler hos ham; men de havde efter-

haanden set, at han enten af Svaghed eller andre Grunde

ikke kunde beslutte sig til at optage Kongens System, og,

da han tidt gav Eaad, der helt afvege fra det rette politi-

ske Princip, blev det besluttet at afskedige ham 29). Osten

havde herefter ogsaa vist sig svag og vaklende. Hans

politiske Depecher fra Vinteren 1772—73 give i Virkelig-

heden ikke Indtryk af nogen Usikkerhed; man kan ikke

se andet, end at han konsekvent folger den engang af-

stukne Bane. Men ganske vist, fra en Side set, gjorde

han det ikke uden store Betænkeligheder. Han var meget

bange for de Pengeofre, som en mulig Krig vilde gjøre

nødvendige. I et Brev til Arveprinsen 9. Januar 1773

havde han fuldt ud vedgaaet dette. ^Jeg er,« skrev han,

»for mit personlige Vedkommende ikke ræd; men jeg

frygter alt for Staten, som er udmarvet og udtørret ved

en slet Okonomi, der som en Kræftskade har bredt sig

mere og mere og angrebet alle Sider af Styrelsen . . .

Saafremt vi blive ved saaledes, er det aldeles sikkert ude

med Eiget . . . Jeg er ikke bange for Svenskerne; men jeg

er bange for vore Kreditorer, som man ikke vil kunne

skaffe sig fra Halsen hverken ved vor Hær eller ved vor

Flaade.»=*o)

Det er muligt, at hans mørke Syn paa denne Side af

Forholdene bragte ham til helst at ville undgaa et Brud

med Sverige, og det stod ganske naturlig i Forbindelse
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hermed, naar han ved Overvejelserne i Februar J773 uni

Fhiaderustningeme gik mindre vidt end hans andre Kol-

leger. Man har sikkert taget ham hans Holdning ved

denne Lejlighed ilde op. Kjendeligt er det ogsaa, at han

i høj Grad unskede en Tilnærmelse til England, Han
holdt det under Krigen 1772 — 73 for at være af stor Be-

tydning, jo mere man kunde faa denne 3Iagt til at være

med om at true Gustav III, han fremhævede, hvor bety-

delig en Fordel det vilde være, hvis man under en even-

tuel Krig kunde faa Subsidier derfra, og han gik endog

saa vidt, at han (27. Decbr. 1772) skrev til Saldern for ret

stærkt at tage Ordet for at faa England knyttet ved

Forbund til Rusland, Preussen og Danmark.*) Men det er

saare tvivlsomt, om denne hans Lyst til at nærme sig til

England har vakt Behag paa højeste Steder, her hvor

Juliane Marie nærede den mest afgjorte Uvilje mod det

engelske Hof. Man levede dengang, som allerede nævnt,

i Skræk for Eænker fra Karoline Mathildes Side, og bag

denne var man ved Hoffet tilbøjelig til at se den engelske

Konge og hans Ministre. Man har maaske derfor nok i

Ostens Ønske om en Tilnærmelse til England set en Af-

vigelse fra Kongens System.

Og nu maa det tillige mærkes, at den Tillid, den

russiske Regering havde til ham, efterhaanden svandt. \i

have ondt ved i hans politiske Færd paa denne Tid at se

nogen Grund dertil. Men atter her kom det i Vejen, at

han ikke forstod at gjøre sig vel lidt. Der forekommer

Antydninger af, at Kejserinden havde tabt sin tidligere

Velvilje for ham, og hverken Panin eller Saldern kunde

udstaa ham. Den Opfattelse, der var bleven herskende

hos selve den dansk-norske Regering, at han ikke var ivrig

*) Hans Opfattelse af den Betydning, et Forbund med England

havde, ligner den, som A. P. Bernstorff senere stærkt gjorde

gjældende.
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nok for Kongens System, er hojst sandsynlig af den rus-

riske Statsafsending i Kjobenhavn Siniolin bleven meldt

til Petersborg, og det maa endvidere huskes, at, om Osten

end havde lagt overordentlig Vægt paa Alliancen med

Eusland, havde han i det mindste en Tid været æng-

stelig ved at lade Staten binde sig altfor stærkt til

denne Magt. Han havde derfor ikke onsket. at Danmark-

Norge skulde gaa ind paa Katharina II"s Yndlingstanke

om at slutte en Familiepagt i Lighed med den Bourbonske

imellem Frankrig, Spanien, Neapel og Parma. Sligt vilde

efter hans Mening let fore til, at man blev trukket ind i

alskens Stridigheder, som vare fremmede for Statens

Tarv^^). Intet kunde være sandere: men intet kunde, naar

det blev bekjendt i Rusland, stærkere virke til, at han

her kom paa det sorte Bræt. Saameget er vist, at paa

den Tid, da han fik sin Afsked, var Saldern rasende paa,

ham. Umiddelbart efter at han var gaaet af, og inden

Saldern endnu havde hort noget derom, ytrede denne til

Numsen, at han havde faaet Underretninger om Osten,

der havde bragt ham i Kog, »han vilde sætte Himmel og

Jord i Bevægelse for at faa ham af Vejen, og han vilde

aldrig indlade sig paa at bringe dette store Værk (Mage-

skiftet) til Ende med en Mand, om hvem det var bekjendt,

at hans eneste Øjemed var at vinde Ære og Fordel for

sig selv. medens han siden vilde give Eusland Dodeu og

Djævlen« ^^). Der er ganske vist ikke sket noget ligefremt

Skridt fra Ruslands Side for at faa Osten styrtet: men det

er sandsynligt, at man i Kjobenhavn har kjendt Om-
slaget i den russiske Opfattelse af ham. og at dette har

forøget Lysten til at blive af med ham.

Der er i Samtiden blevet fortalt, at foruden alt dette

havde han lagt sig alvorlig ud med en Dame. som paa

den Tid gjaldt for at have meget at sige, Overhofmester-

inden hos Kronprinsen, Feltmarskal Numsens Enke og

Moder til den dansk-norske Statsafsendino: i Petersborg.
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Hun havde Ord for at staa Schack-Rathlou meget nær,

og hun skulde have arbejdet paa Ostens Fald'*^). Men
vigtigere var det aabenbart, at han var en bestemt Mod-

stander af Schimmelmanns Finanspolitik og særlig af de

Planer, denne og A. P. Bernstorff havde om at gjøre Ban-

ken til en kongelig Bank^*). Han indgav endog en Fore-

stilling imod dette Skridt til Arveprinsen. Endelig kom
ogsaa hertil hans uheldige Optræden i en enkelt Sag, der

gav det sidste Stod til hans Fald. Han havde nemlig

undladt at give Regeringen Beretning om nogle Meddelelser,

den preussiske Statsafsending Arnim havde ladet ham faa

om Frederik den stores venlige Opfattelse af de Skridt,

man foretog sig i Danmark for i Overensstemmelse med

Rusland at sikre sig tilstrækkelig imod Sverige ^^).

Alt dette sammenlagt giver et levende Indtryk af, at

Osten var moden til at gaa af. Han havde udprægede

Modstandere i Schack Rathlou, Schimmelmann og Bern-

storff, han var ilde set af Enkedronningen og Arveprinsen,

der yderligere hidsedes imod ham af Guldberg — . i det

mindste mente han selv, at denne ivrigere end nogen

anden arbejdede paa hans Fald^^) — , og det var saa

langt fra, at han havde nogen Støtte i Udlandet, at man
baade i Rusland og i Preussen gjeme saa, at han gik af.

Den, der af det daværende Statsraads Medlemmer af-

gjort havde den største Indsigt i den udenlandske Politik,

og hvis Ord her havde mest at sige, var Schack Rathlou.

Han hævdede ogsaa stadig sin Plads som den, til hvem

Enkedronningen og Arveprinsen havde størst Tillid. Breve

fra Arveprinsen til ham fra Vinteren 1772—73 ere skrevne

i det varmeste Sprog. Ogsaa af den Grund kunde det være

naturligt, at han afløste Osten paa den i Øjeblikket saa vig-

tige Plads som Udenrigsminister. Det er da sikkert nok, at

han vilde være kommen til at indtage denne Stilling, hvis

han havde havt den ringeste Lyst til den. Men det havde han
7

Danmark-Norges Hintorie 1720—1814. V.
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ikke. Han var vistnok en samvittighedsfuld Embedsmand;

men han arbejdede tungt, og der var tydelig en Mangel

paa Drift og en vis Frygt for Ansvar hos ham. Da han

tillige i en Del af Aaret 1772 havde været meget sygelig,

kunde stærkt Arbejde ogsaa af den Grund blive ham et

Tryk. Han vilde derfor ikke strække sig videre end til

midlertidig at overtage Forretningerne i nogle Uger, indtil

de kunde lægges i en andens Haand. Den, som blev be-

stemt til at overtage dem., og som ogsaa viste sig villig

dertil, var Bernstorff. Med det samme han 24. April

traadte ind i denne sin nye Stilling, tik han som Uden-

rigsminister Plads i Statsraadet. Hans Embeder i Eente-

kammeret, Kommercekollegiet og Bergværksdirektoriet gik

over til Gregers Juel, en af de Mænd, der fra tidlig Tid

havde været knyttede til Bernstorfferne. Han havde været

Statsafsending i Stockholm efter Schack Rathlous Bortgang

derfra.

Imidlertid var allerede, inden Osten faldt, en anden

af Struensees bitreste Fjender, ja selve den Mand. der i

Natten den 17. Januar havde fængslet ham, og i det hele

under Begivenhederne i den Nat havde vist overordenlig stor

Iver, nemlig Køller-Banner, bleven tjærnet fra Kjøbenhavn.

Det vil erindres, hvor store Belønninger der vare

blevne tildelte ham for hans Færd ved den nævnte Lej-

lighed ^''), og desuden blev han ved Kabinetsordre af 25.

Januar gjort til Overgeneraladjudant. Som Deputeret i

Generalitetet og Chef for Infanteridepartementet indtog

han en af de indflydelsesrigeste Stillinger med Hensyn til

Hærens Styrelse. Medens dette i og for sig er forstaae-

ligt nok, var det i boj Grad besynderligt, at han i Maj

blev stillet i Spidsen fur en Kommission, der skulde sørge

for at sætte Theatret paa en bedre Fod. Theaterhistorien

kjender intet
^
andet Træk om ham tidligere end hans

raa Optræden ved Skandalerne i Anledning af Bredals

>Tronfølgen i Sidon^. ug paa en Tid. da man talte meget
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om Theatrets Betydning i national Henseende, maatte

lian, den udannede, helt tyske og brutale Oftieer passe

mærkelig ved Arbejdet paa at fremme Theatrets Tarv.

Ved selve Hoffet havde han en boj Stjerne paa Grund af

sin den 17. Januar udviste »besynderlige Troskab og Nid-

kjærhed«. Baade Juliane Marie og Arveprinsen bevarede

stedse meget venlige Følelser for ham. Man skulde da

tro, at han havde fast Grund under Fødderne. Men dog

var dette ikke Tilfældet.

Efter det nøje Forhold, der tidligere havde været imel-

lem ham og Eantzau-Ascheberg, maatte det være til Skade

for ham, at denne faldt i Unaade og blev nødt til at for-

lade Landet. Desuden ragede han uklar med Eickstedt '^^)
;

men særlig uheldigt var det for ham, at Karl af Hessen,

som paa Grund af de norske Forhold for Øjeblikket gjaldt

for at være uundværlig, blev hans bestemte Modstander.

Dels kom de i Strid om en Hærplan, som Køller-Banner

havde affattet, og som Karl af Hessen fandt aldeles ubru-

gelig^^), dels maa Køller ogsaa paa anden Maade have

givet sig svære Blottelser. Arveprinsen og Juliane Marie

vare fortvivlede over den Strid, der her var brudt løs.

»Jeg kan,« skrev Prinsen til Schack Eathlou, »ikke tro

andet, end at det, man frygter for fra Køller-Banners Side,

kun er en Følge af Fordomme, der ere nærede af en

Emissær fra et eller andet Parti, og, hvis det almindelige

Skrig ikke nødte mig dertil, vilde jeg aldrig indlade mig

paa at fjærne ham herfra . . . Jeg formoder, at min Moder

ligesaa vanskelig vil indlade sig herpaa som jeg.« Han

beder derpaa i sin Vaande Schack Eathlou om at sige sig

sin oprigtige Mening^"). Men denne maa i sit Svar have

stillet sig paa Karl af Hessens Side. Thi Udfaldet blev. at

denne satte sin Yilje igjennem; Køller-Banner blev sendt

til Eendsborg som midlertidig Guvernør her i Stedet for

Prinsen af Bevern, der blev kaldet til Kjubenhavn**);

Enkedronningen kunde ikke engang opnaa, hvad hun stærkt

7*
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ønskede, at han, naar han endelig skulde fra Kjøbenhavn,

blev Kommandant paa Kronborg, Som en lille Venlighed

blev der i Anledning af hans Bortrejse givet ham et For-

skud paa 2000 Edl. ; men dette var kun en tarvelig Trøst.

Det havde denne Gang vist sig, at Ministrene, unægtelig

støttede af Prins Karl. havde formaaet at sætte deres

Vilje igjennem trods Modstanden fra Hoffets Side. Hvor

pinligt det havde været for Arveprinsen at maatte bøje sig

i denne Sag, ser man tj'delig af, at han i sin Kalender

2. November har skrevet: »List, Misundelse og Avind har

forbundet sig imod en af dem, vi den lykkelige 17. Ja-

nuar har havt de stærkeste og største Tjenester af.«*^).

Ikke mindre end fire Mænd, der nøje hørte til det

Parti, som havde sejret 17. Januar, nemlig Beringskjold,

Rantzau, Osten og Køller vare, efter hvad vi altsaa have

set, blevne fjærnede, fordi deres Personligheder ikke pas-

sede til Styrelsens Formaal eller, fordi de havde mægtige

Fjender. Gik det saaledes med Partiets egne Mænd, kan

det ikke undre, at den samme Lod rammede saadanne,

der mere eller mindre kunde gjælde for at have noget i

sig af den Struenseeske Tids Surdej g.

Den første af dem var Tyge Rothe, som vi erindre

havde ladet sig bruge af Struensee, først som Borgmester

i Kjøbenhavn, siden som Deputeret i Finanskollegiet. Det

hjalp ham ikke, at han efter 17. Januar til liden Ære for

sit Navn havde stillet sig i første Række af dem, der søgte

at tildænge den styrtede Magthaver med Smuds. Han

gjaldt dog for at have kompromitteret sig altfor stærkt,

og allerede i April 1772 blev han fjærnet til at være Amt-

mand i Segeberg*^). Men heller ikke her blev han længe,

og han maatte snart søge sin Afsked derfra. Han fik

den i Januar 1773 med en Pension paa 700 Rdl. Da

han nu havde faaet nok af at være Embedsmand, trak

han sig tilbage til sin Herregaard Tybjerggaard, og det
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var udelukkende som Skribent, ban senere havde Be-

tydning.

I endnu bojere Grad maatte dog Oeder gjælde for at

bave bort til de af Struensee bojt skattede Mænd, og faa

vare sikkert mindre vel anskrevne end han hos de nye

^lagthavere. I de første Dage af Juli blev han derfor

fjæmet for at skulle være Stiftamtmand i Bergen, en Ud-

ntevnelse, som faa Dage efter blev forandret til, at der

blev givet ham samme Stilling i Trondhjem "**). Det bar

sikkert været hans bekjendte Interesse for norske Forhold,

der gjorde, at man udsaa ham til at komme derop, og

saa var han desuden godt af Vejen. Men ban kom dog

aldrig mere til Norge. Af Hensyn til hans Hustrus skrø-

belige Helbred blev det tilladt ham forst at foretage en

Baderejse med hende *^). Senere skete der, rimeligvis

efter hans eget Ønske, den Forandring, at han i Stedet

for at flytte til Trondhjem fik 1000 Edl. i Vartpenge, saa-

ledes at han skulde være til Raadighed til visse Hverv ^^).

Der tænktes herved dels paa Forretninger ved den sles-

vig-holstenske Landkommission, dels paa, at man vilde

have ham til videre at bearbejde Døds- og Fødselslister,

bvonned han tidligere havde været sysselsat'*''). Denne

midlertidige Stilling forandrede sig snart igjen til, at han

blev forflyttet til at være Landfoged i Oldenburg, en Ud-

nævnelse, ifølge hvilken han efter Mageskiftets Fuldbyr-

delse 1773 ophørte at være dansK: Undersaat. Bekjendt

er Fortællingen om, at Schack Rathlou havde været saa

uforskammet at sige ham. at han havde været en for

Danmark skadelig Mand, en Fortælling, der, hvad enten

den er sand eller ikke, utvivlsomt afspejler Ministerens

Opfattelse af ham. At han fortjener en ganske anden

Dom, veed enhver.

Det var selvfølgelig Oeders Reformtanker paa Land-

væsenets Omraade, der især havde vakt Schack Rathlous

og dennes Meningsfællers Vrede imod ham. Ganske den
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samme Synsmaade, som han havde, næredes, som det vil

erindres, af Markus Haggæus Høj'er*^). Det var derfor

inter Under, at denne, der af Stniensee jvar bleven gjort

til Deputeret i Kancelliet, følte Stillingen pinagtig efter

17. Januar, især da Haabet om at se J. H. E. Bernstorff

vende tilbage var slukket. Han mente, som forøvrigt og-

saa andre, at dermed var den eneste Mand borte, der

havde kunnet bringe Sagerne i en god og lykkelig Gang.

Hvorledes Osten gav sin Uvilje mod ham Luft, er allerede

omtalt*); men ikke gunstigere var de andre Magthaveres

Opfattelse af ham, og han ble^, vi kunne sige naturligvis,

snart tjærnet til en Amtmandspost, Første Februar 1773

fik han en saadan i Lundenæs og Bøvling Amter i Yest-

jjlland, idet man for at faa Plads til ham afskedigede

den Mand. der i Øjeblikket beklædte dette Embede. Det

giver et levende Indtryk af, hvor ivrig Arveprinsen var

for at faa ham af Vejen, naar vi se, at han, hvad vi

intet andet Exempel have paa, selv ene gjorde Indstilling

derom til Kongen ^^). Men allerede 9. Februar gjorde

Høyer ham og sine Elvenner blandt Stormændene den Tje-

neste at lægge sig til at dø af en hidsig Sygdom.

Mere forbauses man dog over, at en lignende Unaade

ogsaa blev Andreas Schumachers Lod. Gange vist havde

han ligesom Oeder og Høyer ladet sig bruge af Struensee

:

men dette var slet ikke blevet misbilliget i den Bernstorff"-

ske Kreds, hvor man havde vedblevet at sætte stor Pris

paa ham. Han havde ogsaa efter 17. Januar gjort sit

bedste for at faa den ældre Bernstorff kaldt tilbage, og

han havde sørget dybt over dennes Død^o). Som det vil

erindres, var han strax efter Struensees Fald, samtidig

med at han beholdt sin Plads i Kancelliet, bleven flyttet

tilbage til sin tidligere Stilling som Kabinetssekretær hos

Kongen, og som saadan styrede han tillige dennes Chatol-

*) Se ovenf. S. 81.
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kasse. Intet tyder paa, at han har svigtet den Tillid, der

her blev vist ham ; men han saa sig dog nødt til at tage

sin Afsked. Han blev (18. Januar 1773) forflyttet til at

være Amtmand i Bramsted Amt i Holsten med Segeberg

som Opholdssted, og han afløste altsaa her Tyge Eothe.

Det blev i en Kabinetsskrivelse af 25. Februar vistnok ud-

talt, at han hidtil »med Kongens besynderlige Fornøjelse

havde forrettet Kabinetssekretærembedet^, og han iik til-

lige som Paaskjønnelse af sin tro og vigtige Tjeneste og

Iver den extraordinært høje Amtmandslønning paa 2000

Kdl.. en Lønning, som han endog skulde beholde hele

Livet igjennem^^); men der kan dog ingen Tvivl være om,

at Forandringen i hans Stilling hang sammen med, at

Magthaverne vilde af med ham. I de første Dage af

Marts ophørte han med sine Forretninger hos Kongen ^2).

Der var dem, der levende beklagede hans Bortfjær-

nelse. Karl af Hessen skrev saaledes til Schack Rathlou

i stærke Udtryk om det uheldige i. hvad der her var

sket. »Jeg har, <; udtalte han, »holdt Schumacher for nød-

vendig i hans gamle Stilling til Trods for de faa Forret-

ninger, der var. og jeg er meget bange for, at man kun

altfor snart vil komme til at savne ham« ^'^). Hvad der

var Grunden til hans Bortfjærnelse, veed man intet sikkert

om. Xaar man ser Arveprinsen 23. December 1772 skrive

i sin Kalender: >'>Grud opdager for os et slet Anlæg, hvori

mange har De\<, og den følgende Dag: »Konferensraad

Schumacher ansøger om at komme til Segeberg^, er det

muligt, at der har været en Forbindelse imellem disse to

Optegnelser; men der er i Virkeligheden intet fremkom-

met, som viser, at Schumacher har deltaget i noget, der

kunde vise ham fra en mindre loyal Side^*). Han har

selv snart efter i et Brev til Schack Kathlou (16. Novem-

ber 1773) i varme Ord talt om, hvor taknemmelig han

var ham for, hvad han havde været for ham, og dette

kunde synes at tale imod, at Schack Rathlou, Ministeriets



104 Første Bog. Femte Kapitel.

Tigtigste Mand, skulde have ønsket at faa liam bort^^).

Men dog ligger den Tanke nær, at Schumacher ikke har

passet tilstrækkelig til den reaktionære Aand, der fik

Magten efter Struensees Fald. Derfor taler det, at han

var en nøje Ven af Højer, om hvem dette sikkert kan

siges. Suhm har paastaaet, at den virkelige Grund til

hans Forflyttelse var, at »han havde stødt Adelen og Pro-

prietærerne for Hovedet ved at fægte for Bøndernes Fri-

hed«, og noget er der for saa vidt heri, som der i de høje

Emhedskredse herskede en aristokratisk Aand*), som gjorde,

at Schumacher ikke mindre end Høyer var til Mishag ^^),

Det er et Fingerpeg i den Eetning, at A. P. Bernstorff,

der i det mindste i hele dette Afsnit af sin Ministertid

var Stokaristokrat, udtalte sin Glæde over hans Borfjær-

nelse, fordi ^> tredje Stand« i ham tabte en vigtig Støtte.

I en endnu mere stødende Form træder det samme frem,

naar han i Anledning af Høyers Død, hvem han kalder

Schumachers intime Yen, skriver til Keventlow: »Nu er

det da forbi med saa mange Intriger og ærgjerrige For-

haabninger og Hensigter <v ^'). Hverken Schumacher eller

Høyer havde, saavidt man kan se, nogensomhelst Indfly-

delse af Betydning; men de skulde dog som borgerlige

Mænd bort fra de Stillinger, hvor der var Mulighed for,

at de kunde udøve en saadan.

Det var imidlertid ikke alene borneret og ubilligt af

Bemstorfi" at ytre sig om Schumacher, som han gjorde:

men han saa tillige aldeles galt paa Stillingen. Naar han

f. Ex. skrev til Reventlow: »Schumachers Plads vil ikke

blive besat, den er for Fremtiden unyttig«, kunde ingen

Fejltagelse være større.

) Der kan som| Vidnesbyrd om den aristokratiske Aand . der

raadede i Statsraadskredsen, peges paa, at en kgl. Resolution

af 9. Juli 1773 ophævede den Struenseeske Resolution af 21.

Septbr. 1771 om adelige Rettigheders Tilstaaelse til dem, der

besad Jordegods, men hverken var adelige eller lige med
Adelen privilegerede.
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Ganske vist fik Schumacher ikke efter Navnet nogen

Afloser som Kongens Kabinetssekretær, og der blev givet

Befaling til, at ved hans Afgang skulde Kabinetsseglet

afgives til Arveprinsen •''^)
; men i Virkeligheden blev Guld-

berg hans Efterfølger. Denne lik baade St3Telsen af Cha-

tolkassen, og det hed tillige i en kongelig Ordre til ham

:

»Han skal ligeledes expedere, hvad jeg enten selv eller

ved min Broder i Affærerne maatte finde for godt ham at

befale.« Meningen heraf var. at han helt traadte ind i

Schumachers Plads som udfærdigende Kabinetsordrer og

forende Protokoller over dem. Allerede 9. Marts 1773

begyndte denne hans Virksomhed. Foruden at Guldberg

stadig ligesom tidligere var Kabinetssekretær hos Arve-

prinsen, blev han nu. hvad man kaldte Memorialsekretær

hos Kongen, og lik som saadan en Lønning paa 700 Rdl.'^^).

Derimod har han aabenbart ikke afløst Schumacher med
Hensyn til at have Plads bag Kongens Stol, naar denne

var tilstede i Statsraadsmøderne.

Hvor beskeden Guldbergs Udnævnelse end saa ud,

havde den dog en ganske overordentlig Betydning. Nu
laa Affattelsen af Kabinetsordrer i det mindste helt over-

vejende i hans Haand, og efter det nøje Forhold, hvori

han stod til Enkedronningen og Arveprinsen, kunde den

Tanke ligge nær for disse, ved hans Hjælp efterhaanden

at lade Kabinetsordreme spille en større og større Eolle.

Man fristes derfor til at antage, at Ønsket hos dem om
at lade ham afløse Schumacher har virket med til, at

denne blev fjærnet. I saa Fald have af ganske forskellige

Grunde Hoffet og i det mindste nogle af de raadende

Statsmænd været enige om at ville have ham af Vejen.

Med det samme var ogsaa Banen brudt for Guldberg

personlig til at faa mere og mere at sige. Vi have i det

foregaaende kun sjælden havt Lejlighed til at nævne

ham. Det havde efter Formen kun været som Kabinets-

sekretær hos Arveprinsen, at han havde kunnet udøve
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Indflydelse. Han havde saa at sige udelukkende virket

bag Kulisserne; men for dem, der kjendte noget til For-

holdene, var det allerede nu klart, at paa Grund af den

Vægt, hans Ord havde baade hos Arveprinsen og Enke-

dronningen, havde han meget at sige paa forskjellige

Felter^"). Man kan vistnok ikke antage, at hans Indfly-

delse endnu har strakt sig enten til den udenrigske Po-

litik eller til den overordnede Styrelse indadtil. Han vilde

kun kunne udove den igjennem Arveprinsen, og denne

satte, saaledes som vi have havt Indtrykket af, overor-

dentlig Pris paa Schack Eathlou, der derfor paa de iojne-

faldende politiske Oniraader langt mere var den ledende.

I det hele var Statsraadets saa vel som Kollegiernes og

forskjellige Kommissioners Indflydelse endnu sikkert den

mest gjældende. Rigtigheden deraf svækkes ikke derved,

at Arveprinsen kunde behage sig i en vis overlegen Tone

og tale som den virkelige Hersker, lige saa lidt som ved

den Kjendsgjerning, at der altid vistes ham et ikke ringe

ydre Hensjm som den, der under Kongens Vanvid var

Kongedømmets naturlige Repræsentant.

Men hvor stor Vigtighed Statsraad og Kollegier end

havde, maatte der dog blive en Mængde enkelte Forhold,

hvor de. der raadede ved Enevoldskongens Hof, havde be-

tydeligt at sige, saaledes især, hvor det gjaldt personlige

Gunstbevisninger. Den Mangel paa Sammenhold, der i

denne Tid var betegnende for Statsraadet, kunde ikke

andet end virke med i den Retning. Det er derfor netop

med Hensyn til dette Omraade intet Under, at Opmærksom-

heden tidlig blev henvendt paa Guldberg som den Mand,

der baade havde Enkedronningens og Arveprinsens Øre.

I Sommeren 1773 skrev Osten saaledes til en Ven, der

ønskede at arbejde sig frem: >Alt, hvad jeg i dette Øje-

blik kan gjøre for Dem, er at opgive for Dem, hvor man

skal finde Vejen til Yndest og Naadesbevisninger. Den

gaar igjennem Etatsraad Guldberg, der for Øjeblikket er
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Herre baade over Regn og smukt Vejr. Han er hos Prins

Frederik det samme, som Grev Moltke var hos den afdøde

Konge, det vil sige Yndlingen og den. der uddeler Gunst-

bevisningerne« ^'). Det havde da heller ikke været Bern-

stortf ubekjendt paa den Tid, han var ved at vende her

tilbage, at Guldberg var en Mand af Betydning. Han

skriver f. Ex. 30. Oktober 1772 i et Brev til D. Reventlow i

Anledning af, hvad han i Kjøbenhavn havde hørt om
Striden med Køller, at uden Guldbergs Støtte vilde denne

allerede være bukket under. Ogsaa var Guldberg en

af de Mænd. hvis Personlighed og Karakter han særlig

lagde Mærke til, da han igjen begyndte at virke som Em-
bedsmand. »Jeg maa«, skrev han selve den Dag, han

tiltraadte sin Gjerning, »erkjende. naar jeg vil være ret-

færdig, at Guldberg elsker det gode, og at. naar han gri-

ber fejl, er det af Mangel paa Erfaring, og fordi han

ikke har nogen, som paa rette Vis kan sætte ham ind i

Sagerne« ^^).

Prins Karl af Hessen havde, som ovenfor nævnt,

ytret om Schumacher, at han kun havde havt faa Forret-

ninger som Kabinetssekretær. Men endda havde en Mand

som Bernstorff set skjævt til den Indflydelse, han kunde

udøve, og haabet, at det ved hans Bortfjærnelse skulde

være forbi med den Støtte, han havde kunnet yde tredje

Stand. Han anede ikke, at netop den Forandring, der

skete ved at Schumacher holdt op med at være Kabinets-

sekretær, kom til at bane Vejen for, at han og de andre

Statsmænd skulde komme til at faa en virkelig rivali-

serende Magt i Kabinettet under en borgerlig Mands

Ledelse.
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Sjette Kapitel.

Beaktion imod Stiuensees Indretninger og Love.

B agved de Afskedigelser, vi senest have fulgt, laa ty-

delig og Mart en Eeaktion imod Struenseetiden, og de passe

derfor godt til, hvad der i videre Omfang viser den samme

Aand ved Afskaffelsen af meget af det, der i den Tid var

fastslaaet i forskjellige Ketninger. Det var, som tidligere^)

paavist, især ved sin Omdannelse af Styrelsen, at Struensee

havde lagt sine revolutionære Lyster for Dagen, og det

var da ogsaa den, der særlig havde vakt almindelig For-

bitrelse imod ham, saa meget mere som den havde været

forenet med saa mange vilkaarlige Afskedigelser indenfor

den ældre Embedsmandskreds. Ti have set*), at der strax

efter hans Eald var blevet nedsat en Kommission af Thott,

Schack Rathlou og Jørgen Skeel for at undersøge hans

forskjellige Forandringer og nye Indretninger. Naturligvis

tog den allerførst med Alvor og Iver fat paa kritisk at

gjennemgaa, hvad han havde omdannet paa Kollegiernes

Omraade. Foruden de nys nævnte Medlemmer kom ved

en Kabinetsordre af 17. December 1772 ogsaa Bernstorff

og Godske Moltke til at faa Sæde i Kommissionen med

Hensyn til de Sager, der vedrørte Rentekammeret, Finans-

koUegiet, Kommerce- og Møntvæsenet.

Det varede nogen Tid, inden Kommissionens Med-

lemmer, der ogsaa havde fuldt op at gjøre med andre

Sager, kom til Ende med deres vigtige Hverv. Først 17.

Februar 1773 afgave de deres Betænkning med Hensyn

til Danske Kancelli. Her havde ogsaa Stampe deltaget i

*) Se Side 37.
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Forhandlingerne. Der var under disse blevet afkrævet de

daværende Deputerede Udtalelser, og det er værdt at se,

at ikke alene de af Struensee indsatte Deputerede, Hover

og Dons tilligemed Schumacher toge den af ham indførte

Ordning i Forsvar, men at selve Luxdorph, et fuldtro Med-

lem af det gamle Bureaukrati, var enig i deres bpfattelse

og erklærede, at han ikke saa, at Ordningen, som den nu

var. havde nogen væsenlig Fejl, og at han mente, at Kon-

gens Tjeneste lige saa godt kunde fremmes under den som

under den tidligere Ordning; han holdt derfor en Hoved-

forandring for lidet tjenlig og endog for ugjørlig. Men
disse Udtalelser gjorde intet Indtryk paa Kommissionen,

der i sin Betænkning gav en meget skarp Kritik af, hvad

Struensee havde organiseret paa dette Omraade'^).

Det vigtigste, der paa Grundlag af Kommissionens

Indstilling med nogle af Statsraadet foretagne Ændringer

blev endelig fastslaaet (Instrux for Kancelliet af 4. Marts

1773), var, at man vendte tilbage til den ældre Ordning,

hvorefter de indkomne Sager foreløbig behandledes i visse

Kontorer og der forberedtes til bagefter at blive endelig

afgjorte af Kollegiets øverste Medlemmer, medens de af

disse vedtagne Beslutninger udfærdigedes af andre Kon-

torer*). Ogsaa ophørte nu Fordelingen af Sagerne efter

de foTskjellige Landsdele, og i Stedet for, at Kollegiet

under Struensee paa sit øverste Trin havde været sammen-

sat af fire Deputerede, kom det nu til kun af bestaa af

tre. Generalprokurøren vedblev ligesom tidligere at have

Sæde i det.

Imidlertid blev der dog bevaret flere Træk af Struen-

*) Hvor stærkt Kommissionen end ved dette Punkt fremhævede

det fordelagtige i at vende tilbage til det gamle , skulde

dens Forslag her siden faa et Dementi, da man i Aaret 1800

gjenoptog Struensees Ordning med at lade de samme Kontorer

baade foreløbig behandle Sagerne og siden expedere dem efter

Afgjørelsen.
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sees Ordning. De Deputerede skulde nemlig nu lige-

som under bans Styrelse gjselde for ligestillede, og Kan-

celliet lik ikke atter en Oversekretær som Præsident, hvad

det som bekjendt havde havt for hans Tid. Ogsaa

vedblev Sportellonningen at være afskaffet, saaledes som

det var blevet indført under ham. Fremdeles fastholdtes,

hvad der ligeledes var indrettet i hans Tid, at der skulde

udarbejdes formelige Forestillinger i alle de Sager, der

refereredes til Kongen, og at der skulde medfolge en Ex-

trakt af dem (Eotuli). Det blev paa denne, at Kongen

nedskrev sine Kesolutioner. Af mindre Betydning var det.

at Navnet Deputeret, som allerede antydet, bevaredes for

de øverste Medlemmer af Kollegiet.

Foruden at Kancelliet altsaa, i det mindste for en

Del, omdannedes, skete der ogsaa en Forandring med dets

overste Personale. Kun Luxdorph blev siddende. Hvor-

ledes det gik Høyer og Schumacher, vide vi, og ogsaa

det fjerde Medlem, Dons, blev fjærnet »som ikke oplagt

til Kancelliforretninger«.

Tyske Kancellis Ordning blev uforandret. Kr. L.

Stemann havde, efter hvad han selv har fortalt^), i Be-

gyndelsen af 1771 meddelt Struensee nogle Forslag til

Forandringer i dette Kollegiums ældre Indretning. Struensee

havde billiget dem og tillige givet ham den furste Plads

i Kollegiet. Dette hans Forhold kom forbausende nok

ikke til at skade ham under de nye Magthavere, som han

maa have havt Smidighed nok til at vinde. I det mindste

beholdt Kollegiet ogsaa nu den Ordning, Struensee efter

hans Forslag havde givet det, og han selv blev siddende

paa den Plads, han havde faaet.

Mest gjennemgribende af de Forandringer, der skete

ved Kollegierne, var, hvad der blev fastsat med Hensyn

til Finanskollegiet. Den Rolle, Struensee efter preussisk

Mønster havde villet lade det spille som omfattende de

allerfleste af Styrelsens Grene "^), huede aldeles ikke de nu-
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værende Magthavere. Allerede 12. Marts 1772 blev alt,

livad der vedrørte Handel og Fabrikvjpsen, taget fra det

og t'orelubig henlagt under Kommercedeputationen^), og i

Juli skiltes Medicinalvæsenet fra det for at lægges tilbage

under Danske Kancelli^). Men snart skulde der indføres

langt vigtigere Forandringer. Initiativet til disse kom
dog, som det synes, ejendommelig nok ikke fra Kommis-

sionen. En kongelig Kesolution af 12. December 1772,

der niaa være bleven vedtaget i Statsraadet, fastslog, at

Finauskollegiet skulde deles i ikke mindre end fem Kol-

legier, nemlig et Finanskollegium, et Rentekammer, et

Generaltoldkammer, et Økonomi- og Kommercekollegium

og et Bergværksdirektorium. De nærmere Bestemmelser

bleve givne, efter at Kommissionen havde udtalt sig derom

(2. Januar 1773). og dels nogle Reskripter af 14. Januar

1773, dels en Forordning af 21. Januar fastsatte Hoved-

trrekkene af Ordningen for lang Tid.

Finauskollegiet, der kom til at bestaa af Bernstorff

og Godske Moltke, henholdsvis som første Deputeret i

Rentekariimeret og som første Deputeret i Generaltoldkam-

meret, lik at gjøre med alle Penge- Bank-, Mønt- og Kurs-

sager. Om Rentekammeret fastsloges det, at det skulde

sættes paa sin tidligere Fod, saaledes at det fik de samme
Forretninger, som det havde havt fra 1760 til 1770, dog

med den Forskjel, at det almindelige Landvæsen, i Stedet

for at høre under Generallandvæsenskommissionen, skulde

henlægges derunder og Bjergværkssagerne tages derfra.

Det stod i nøje Forbindelse hermed, at de 3 Kamer, som

vare oprettede 1771, det danske, det norske og det tyske,

ophævedes. Under det vestindisk-guineiske Rente- samt

Generaltoldkammer henlagdes de Forretninger, som For-

ordn, af 7. Januar 1760 havde fastsat, skulde høre der-

under. Det fik at gjøre med de vestindiske Øer, de kon-

gelige Ejendomme paa Guinea, som vel for Øjeblikket

vare overladte det guineiske Kompagni, men, naar duttes
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Oktrov udlob, skulde falde tilbage til Kronens Styrelse,

endelig med alt, hvad der vedrørte Told- og Konsumtions-

væsenet i de forskjellige Dele af Staten tillige med Fa-

milie- og Folkeskatsvæsenet i Danmark og Xorge. Under

det fjerde Kollegium, Økonomi- og KonimercekoUegiet.

henlagdes alle Handels-, Fabriks- og Fiskerisager, endelig

Brandassurancevæsenet i Statens forskjellige Lande. Dets

Oprettelse havde strax til Følge, at den Kommercedeputa-

tion. der var indført i Struenseetiden, forsvandt'). Det

femte Kollegium, der voxede ud af Struensees Finanskol-

legium, nemlig Bergværksdirektoriet, skulde behandle alle

Bjergværkssager samt. hvad der vedrørte Saltværksvæsenet.

Som et Tillæg til den Gjenoprettelse af ældre Kollegier.

vi have dvælet ved, kan det ogsaa nævnes, at det af

Struensee ophævede Skatkammer atter vaktes til Live

(-3. Juni 1773), og endelig bor her medtages, om det end

ligger udenfor Centralkollegiernes Omraade, at baade Over-

retten paa Gottorp for Slesvigs Vedkommende og Rege-

ringskancelliet i Gliickstadt, der var Provinsialregering i

Holsten, bragtes tilbage til den Virkekreds, de havde havt

før Struensee. De fik derved atter at gjore med Politiet

og den indre Landsregering, medens han alene havde villet

gjøre dem til Domstole^). lander Kancelliet i Gliiekstadt

henlagdes efter Mageskiftets Fuldbyrdelse 1773 de tilsva-

rende Sager fra det tidligere gottorpske Holsten.

Den Tilbagevenden til den ældre Ordning, der fandt

Sted ved Regeringskollegierne. havde sit tilsvarende i. at

ogsaa noget lignende skete med Hens}Ti til de enkelte

Kollegiers Forretningsgang, hvor man fik et Sidestykke

til. hvad der var gjenindfort ved Danske Kancelli*). Men

hvor stærk en Eeaktionslvst der end viser sig ved alt

*) Hovedsagen var. at Korrespondaucen og Revisionen atter

forenedes, saaledes at begge Dele besørgedes af Renteskri-

verne. Jfr. om Forretningsgangen Reskript af 21. Jan. 1773.
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dette, maatte man dog ogsaa ved de sidst nævnte Kol-

legier erkjende det rigtige i, at Struensee havde afskaffet

Sportellonningen, og lade den af ham heri indførte Re-

form blive staaende*).

Af andre Kollegier og lignende Mj^ndigheder ophæve-

des den af Struensee indførte Generallandvæsenskommis-

sion (15. April 1773). Dens Sager henlagdes, som ovenfor

nævnt, under Rentekammeret, deriblandt ogsaa Styrelsen

af det Yordingborgske og det Antvorskovske Krongods.

Derimod blev Generalpostamtet uforandret, saaledes som

det var indrettet i 1771. Ej heller rurtes der ved de

tvende militære Kollegier. Var Generalitetets daværende

Ordning end ældre end Struenseetiden, saa vil det erin-

dres, at Admiralitets- og KommissariatskoUegiet netop

under ham var undergaaet en betydelig Torandring^). og

denne vedblev nu at gjælde, medens rigtignok de Mænd
fjæmedes, der under ham vare blevne Deputerede i det.

Ogsaa Overbygningsdirektionen blev staaende, alene med

den Forandring af Navnet, at den i September 1773 kom
til at hedde slet og ret Bygningsdirektion. Heller ikke

Hojesteret rørtes der ved: men her var det, som det vil

mindes ^^), ogsaa kun lidt, der var blevet ændret i Struensee-

tiden.

Naar man ser, at Omordningen af Kollegierne med-

førte adskillige Afskedigelser, kunde det ligge nær, heri at

se noget tilsvarende til den Udfejning af de ældre Kolle-

giers Personale, som Struensee havde ladet ske ; men man
maa dog lægge Mærke til, at, for saa vidt de afskedigede

Kollegieembedsmænd ikke fik andre Embeder, blev der

givet dem to Tredjedele af deres Gager i Pension.

I

) Ret interessant er det at se det Sporgsmaal blive drøftet, om
man ikke burde sørge for, at unge Mennesker af Adel eller af

de med Adel privilegerede kunde gjøre sig habile til Embeder.

Det blev dog foreløbig udsat, indtil de nye Kollegier vare

komne i Gang (Kommissionens Forestillinger af 13. Januar

1773).

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V. °
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Til det store Undersøgelsesarbejde, som Kommissior

lien havde foretaget sig, sluttede sig endelig ogsaa som

meget vigtig Afgjørelsen af, hvorvidt den Omlægning af

Forretningernes Fordeling imellem flere af Kollegierne,

der havde fundet Sted i Struenseetiden, skulde bevares

eller ikke. I den Anledning traadte Medlemmer af Kan-

cellierne, Kentekammeret, Generaltoldkammeret og Kom-

mercekollegiet sammen i 1773 og holdt flere Møder for

at gjøre Forslag derom. Eesultatet heraf blev en Forord-

ning af 20. Oktober 1773, hvis Bestemmelser bleve gjæl-

dende for den følgende Tid.

Det gik for det meste let med at enes om den Ind-

stilling, der kom til at udgjøre denne Forordnings Ind-

hold, da der i det hele var Samstemning om at lade

Ordningen blive, som den havde været før Struensees Tid.

Der var kun eet Punkt, som man fandt det Umagen

værdt at undersøge nærmere, og det var, hvorledes La-

venes Sager bedst skulde fordeles mellem Kancellierne og

Kommercekollegiet. Ifølge et Forslag fra dette sidste

kom man da til den Bestemmelse, at det skulde have at

gjøre med de Lav, der vedrørte Manufakturer og Fabrik-

ker, saaledes som det ogsaa tidligere havde været Tilfæl-

det, og fremdeles med de Lav, som egentlig vare Han-

delslav. De andre burde ligesom forhen lægges under

Kancellierne.

Men hvor almindeligt Ønsket end var om at vende til-

bage til det gamle, var der dog et Medlem af Kommerce-

kollegiet, der ikke havde Lyst til at sige Ja og Amen til

alt i den ældre Ordning, og det var den selvstændige og

tillige selvbevidste Kristian Martfelt, der dengang var

Kommitteret i det nævnte Kollegium og havde Sæde i

Kommissionen. I en Særbetænkning"), der desto værre

er unødvendig vidtløftig, men for øvrigt ingenlunde savner

Interesse, havde han den Dristighed at paastaa, at det

var helt galt at ville vende tilbage til de tidligere gjæl-
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(loiule Bestemmelser om Lavssagernes Fordeling mellem

Kollegierne. Ja, han vovede at hævde, at det aldeles ikke

burde va^re Kancelliets Opgave at have med Nærings-

væsenet at gjore ^'^). Det havde efter hans Skjøn nok at

passe i sine andre Sager, Næringsvæsenet burde derimod

ligge under det Kollegium, som naturligst maatte tænkes

at have Forstand derpaa, nemlig Kommereekollegiet. Han

gik saa vidt, at han paastod, at det særlig var Danske

Kancellis Skyld, at Danmark var økonomisk ødelagt, og at

Kjøbstadnæringen laa nede. Intet, sagde han, kunde der-

for være urimeligere end at ville dele .Lavene paa den

Maade, hvorpaa det tidligere var sket, og som man nu

atter vilde indføre, de burde alle høre under Kommeree-

kollegiet. Paa den anden Side var det ogsaa galt, naar

Brandassurancevæsenet skulde lægges under Kommeree-

kollegiet, det hørte naturligst under Kancellierne.

Har det allerede sin Interesse at se en Mand i en

Kommitterets beskedne Stilling saaledes læse det høje

danske Kancelli Texten, saa maa det tillige siges, at hans

Indsigelse imod at dele Lavene imellem Kancellierne og

Kommereekollegiet var fuldt berettiget. Hvad der frem-

førtes imod ham fra Kancelliets Side, var — det være

sagt med al Højagtelse for Stampe, der her var Føreren —
kun saare ubetydeligt. Men det skulde dog ikke blive før

1848, at hans rigtige Tanke blev gjort til Virkelighed.

En Del Aar tidligere, nemlig 1816, kom man til den Er-

kjendelse, at hans Paastand om, at Brandassurancerne

hørte under Kancellierne, var rigtig.

Den Modsætning, der ved denne Lejlighed traadte

saa skarpt frem imellem Martfelt og Kancellierne, særlig

Stampe, hang imidlertid sammen med en anden, og det var

sikkert frem for alt Tanken om denne, der gav Martfelt

den Lyst til skarp Modsigelse, der saa stærkt viser sig

hos ham. Det er tidligere i dette Værk ved Fremstillin-

gen af hans økonomiske Grundsætninger, saaledes som de

8*
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traadte frem i de af ham under Navn af Philokosmiis ud-

givne Skrifter '•'). blevet paavist, i hvilken Grad han —
bortset fra Landboforholdene — var en Fjende af friere

Eørelser paa det økonomiske Omraade, og hvorledes han

vilde have al Virksomhed her paa det nojeste ordnet og

ledet af Statsmagten. Xu under Forhandlingen om Lavene

kommer det samme frem. Han retter saaledes et vold-

somt Angreb baade paa Kristian YI"s Handelsordning af

4. August 1742 og i endnu højere Grad paa det af Stampe

fremkaldte beromte Eeskript af 10. Aprill761 1^); det var,

paastod han, disse af Kancelliet udvirkede Regeringsskridt,

der havde ødelagt alt Næringsvæsen i Danmark. Aaben-

bart sigtede han herved til, at Forordningen af 1742 vilde

holde Lavsvæsenet borte fra Handelen en gros, og til, at

Regeringsreskriptet af 1761 langt mere, end det tidligere

havde været Tilfældet, tillod Haandteringer udenfor La-

vene. Hvad Martfelt vilde have, var, at Kommercekol-

legiet — for en stor Del ved Lavenes Hjælp •— skulde

stjTe alt Næringsbrug i Landet, saaledes at der sikredes

den næringsdrivende Borger det Arbejde, han behøvede til

at leve af. og hvoraf han kunde svare Staten sine Skatter

o. s. V. : han maatte være tryg imod, at nogen gik ham i

Næringen og rev ham Brødet af Munden. Xaar Rækkerne

af dem, der paa den Maade kunde faa deres Næring til-

sikrede, var fulde, stod det dem, som ikke kunde faa Plads

her, frit for at udvandre. Staten burde begunstige sligt.

Ingen Modsætning, det ser man. kunde være stær-

kere end den, der var imellem saadanne Meninger og den

friere Strømning, som i hin Tid betegnede den økonomiske

Udvikling i Europa, og som i det mindste til Dels havde

havt Stampe til Talsmand her hjemme. Men hvor usige-

lig langt Martfelt end altsaa var fra at kunne kaldes

Fremskridtsmand, hvor lidt man end kan Unde. at han

her staar med Palmer i Hænderne overfor Stampe, bliver

hans Indsigelse imod den Tilbagevenden til den gamle
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Styrelse af Næringsvæsenet, som Kancelliet vilde have,

dog lige godt berettiget. Desto mere maa det beklages,

at den var ganske virkningslos. Han fandt end ikke

Støtte blandt sine egne Kolleger i Kommercekollegiet.

Som det vil erindres, indtog ved Siden af Forandrin-

gerne i selve Statsstyreisen ogsaa Omdannelsen af Kjøben-

havns Kommune-Institutioner en vigtig Plads i Struensees

Omvæltningsarbejde, og efter den Forbitrelse, som hans

og U. A. Holsteins Reformer paa dette Omraade havde

vakt hos Hovedstadens Befolkning, var det at vente, at

Eeaktionen her vilde komme til at vise sig stærkt. Da

U. A. Holstein strax efter Struensees Fald var bleven

fjærnet fra Pladsen som Overpræsident i Kjøbenhavn,

var han i denne Stilling bleven afløst af Konferensraad

Braem, der hørte med til Struensees Dommere ^^) og ikke

alene var en af hans ivrigste Modstandere, men aabenbart

en meget bomeret og meget fanatisk Herre. Han gjorde

ærlig sit bedste for saa vidt muligt at faa alt bragt tilbage

i den Tilstand, hvori det havde været før April 1771.

Samtidig med, at han i en Indstilling til Regeringen bru-

ger de stærkeste Invektiver imod Struensee og Holstein,

hvilken sidste han nævner som en anden Herostratus,

siger han, at hvad de havde skabt, nødvendigvis maatte

fore til Stadens Undergang, den var uden Privilegier,

uden Jurisdiktion, uden Indtægter, uden sine Talsmænd,

som vare de 32 Mænd, uden Næring, uden Kredit. . . .

Yed Struensees Politiordning var liderlige Huses og let-

færdige Kvinders Tal saaledes tiltaget, at man kun havde

lidet Haab om her at faa den forrige Orden tilbage. Han-

delen var aldeles bortfalden og Næringen betagen ved de

mange privilegerede, der ødelagde sig selv og andre, samt

ved Fuskere og fremmede Varers Indførsel og Indsnigelse;

men nu ventede den tro Residensstad og det menige ly-
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dige Borsrerskab at se sig i sin fulde Glans ved en fuld-

stændig restitutio in integrum« *^).

Undersøgelseskommissionen saa heldigvis roligere paa

Tingene end den hidsige Overpræsident, og den vilde ikke

slaa en 8treg over alt. Ganske vist bleve Medlemmerne

af Magistraten fra Tiden for Struensee, for saa vidt de

vare i Live eller uden anden Ansættelse, gjenindsatte i

deres Stillinger: men ved Siden af dem optoges ogsaa.

med Undtagelse af den første Borgmester Mathiesen og

Stadsfjsikus Tandler, alle Medlemmer af den Struenseeske

Magistrat ogsaa i den nye. om end foreløbig uden Gage.

Den kom til at omfatte ikke færre end baade Overpræsi-

dent, 6 Borgmestre og Viceborgmestre og 14 Eaadmænd

og Ticeraadmænd. Foruden den egentlige Magistrat tik

man nu igjen de 32 Mænds Eaad, denne Forsamling, hvis

Tilværelse, skjønt i Virkeligheden kun lidet betydende,

dog havde meget at sige i Kjøbenhavnernes Øjne, da den

mindede om Byens Privilegier af 1661, ved hvilke den var

bleven indført. Gjenoprettelsen af dette Eaad mentes

aabenbart at være meget populær.

Men den Tilbagevenden til det gamle, søm paa dette

Punkt i det mindste for en stor Del fandt Sted, var saare

langt fra at være tilstrækkelig i deres Øjne, som med

Konferensraad Braem i Spidsen før enhver Pris vilde have

alle virkelige eller formentlige Fejl fra Struenseetiden ret-

tede. Ingenlunde uden Grund kunde der ankes over, at

det var gaaet stærkt tilbage med Politiordenen, og over,

at det var svært før Politiet at holde Pøbelen i Ave.

Optrinene om Aftenen den 17. Januar havde klart vidnet

derom, og oven i Kjubet bragte den Fattigdom, som de

daarlige Tider forte med sig, Forværrelse i Tilstanden.

Der var fuldt op med Slagsmaal paa Gaderne og med Træk

af Vold imod fredelige Fodgængere. For at faa en bedre

Tugt indført blev den af Struensee afskaffede Eet for Po-

litiet til at inkvirere i Husene (altsaa ogsaa i Beværtnin-
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ger) atter indrommet det'"): men videre vilde man dog

ikke gaa. og Politiet maatte nu, da der indtraf roligere

Tider, se selv at faa Bugt med Levningerne af Uvæsenet.

Til Gavn var det. at det ved en Plakat af 25. November

1772 strængt blev forbudt Værtshusholdere og Punche-

værter at holde Kvindfolk til at bedrive Utugt og forfore

unge Mennesker. Der kom nu skai*p Kontrol med offent-

lige Steder, og tillige blev der truffet alvorlige Bestem-

melser imod »Frokenkontorerne«: og deres Fruentimmer.

Endnu mere end, hvad der vedrorte Politiet, laa det

dog Magistraten paa Sinde at faa sin gamle Jurisdiktion til-

bage, med andre Ord, at Hof- og Stadsretten, der var Braém

saa inderlig forhadt, maatte blive ophævet. Dette var for

saa vidt naturligt nok. som der aabenbart ved denne Dom-

stols Oprettelse var gjort et stort Skaar i den gamle Ma-

gistrats Magtfylde. Undersøgelseskommissionen bruger

endog det Udtryk, at mangfoldige og snart de betydelig-

ste af de Magistraten tilforn paalagte Forretninger vare nu

henlagte til Hof- og Stadsretten. Men heldigvis blev

denne bevaret. Vi vide. hvor megen Pris Stampe satte

paa den ^^). og han. der havde Sæde i Undersøgelseskom-

missionen, har selvfølgelig med Iver holdt sin Haand over

den. Magistraten maatte nøjes med at give sit onde Lune

Luft i forskjelligt Kjævl med den nye Domstol, uden at

den udrettede noget derved.

Ikke mindre udvirkede Kommissionen, at Fattigvæ-

senet vedblev at være ordnet, saaledes som det var blevet

indrettet i Struenseetiden, og det beholdt ogsaa det Navn

»Plejeanstalten v-, som det dengang havde faaet. Kommis-

sionen fremhævede, hvor betydelige Fortrin denne nye

Ordning havde i Sammenligning med den tidligere Til-

stand, særlig at de Sognekommissioner, der vare blevne

indførte, langt bedre kunde have Tilsyn med de fattige og

anvise dem til Arbejde, end det forhen havde kunnet ske.

Ogsaa kunde man have .mere almindeliof Omhu for de
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syge og sengeliggende, end man før havde havt, da der

nu overalt i Byen var ansat medici og chiritrgi, som

vare pligtige hver i sit Distrikt at besøge og bære Om-
sorg for de fattige og syge, hvilke og forundtes frie Medi-

kamenter«. Endelig fandt Kommissionen det rigtigt, at

de fleste > goddædige Stiftelser«, som vedkom Fattigvæse-

net, vare under en og samme Direktion.-

Men idet man udtalte denne Eos over den Struensee-

ske Ordning, tilføjede man. at de efterladte Fundatser

maatte agtes. Det var, som det vil erindres, en . af de

berettigede Anklager imod Struensee, at han den ene

Gang efter den anden uden videre havde krænket, hvad

der var fundatsmæssig fastslaaet. Det vil saaledes min-

des, hvorledes han havde baaret sig ad med Vajsenhuset^^),

og netop her førtes da ogsaa i Hovedsagen den tidligere

Ordning tilbage^*'). Det blev gjenaabnet 11. Oktober 1773

paa dets Stifter Frederik IV's Fødselsdag.

Samtidig holdt man det for nødvendigt at raade Bod

paa den Yilkaarlighed, Struensee havde vist med Hensyn

til Frederiks Hospital ^i). Det fastsloges derfor (10. De-

cember 1772), at Fundatsen af 6. August 1756 atter skulde

gjælde, og at Hospitalet skulde have sine tidligere Indtægter

tilbage. Blandt andet paabodes det, at Fundatsens § 3

nøje skulde overholdes, .saaledes at de fattige og syge af

Borgerstanden tik nærmest Adgang dertil", og fremdeles,

at der ikke i dette Hospital maatte behandles veneriske

Sygdomme. Der skulde optages saa mange Patienter uden

Betaling, som Hospitalets Indtægter gjorde muligt. Me-

dens man altsaa fastholdt Hovedtrækkene i den oprindelige

Ordning, skete der paa Grund af de Erfaringer, man havde

gjort i den senere Tid. den Forandring, at man ikke gjen-

indførte den dobbelte Direktion, der havde været før

Struensees Tid, nemlig en Overdirektion og en daglig

]\Ieddirektion. men derimod lød det være nok med een
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Direktion. Den af ham ophævede Hospitalskirke blev ikke

gjenindrettet.

Fremdeles bevaredes hans Ordning, at Fødselsstiftelsen

(Acouchementshuset) skulde hore under Hospitalsdirektio-

nen. Derimod bortfaldt-^) den Kasse udenpaa Hospitalet,

hvori han havde ladet det blive tilladt Modre at henlægge

deres spæde Bom. ^Kassen«, udtaltes det i det kongelige

Keskript, ^.bliver saa skammelig misbrugt, at Liderlighed

og Frækhed derved tiltager, da de saa let kan blive deres

Bom kvit, der fødes i Utugt, ja at endog Forældre af den

ringe Stand baade fra Byen og fra Provinseme lægge

deres' Børn derhen og paabyrde Staten den Opdragelse,

de selv ere dem pligtige.« Højst sandsynlig er dette

ingen Overdrivelse. Men Afskaffelsen af Kassen stod lyk-

keligvis ikke i Forbindelse med, at det fattedes paa Sans

for at tage sig af de fattige Smaaborn. Det fastsattes

nemlig med det samme, at, hvis en Kvinde, der havde født

paa Stiftelsen, ikke kunde udrede de 20 Rdl., der krævedes

betalte engang for alle til Barnets Underhold, skulde hun

ikke være forpligtet til at tage det med sig. men Pleje-

anstalten vilde lade det blive opdraget paa Landet.

Fødselsstiftelsen, det bør tilføjes, var netop Gjenstand

for Interesse paa allerhøjeste Steder. Da det efterhaanden

viste sig, at den behøvede mere Plads, end Hospitalet

kunde undvære, hjalp Dronning Juliane Marie derpaa ved

at kjøbe en stor Nabogaard i Amaliegade, som hun skjæn-

kede til dette Brug, og hun føjede hertil snart efter en

ret betydelig Pengegave 2^). Stiftelsen fik nu, takket være

hende, sin egen Bygning, medens Hospitalet ved dens

Flytning vandt forøget Plads; men den endelige Ordning

af disse Forhold fandt først Sted ved en Fundats af 23.

Marts 1787 2i).

Hvad der her er fortalt om Fattigvæsen og Hospitals-

væsen, vil allerede være nok til at vise, at Reaktionen
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imod Struensee aldeles ikke stod i Forbindelse med, at

man vilde bort fra den Humanitetsaand . der havde be-

tegnet en vigtig Side af hans Styrelse. Men den havde

da heller ikke været noget for ham særlig ejendommeligt.

Den havde, som tidligere paavist, allerede været tydelig

oppe, førend han kom til Roret, og han havde derfor i

Virkeligheden her kun fortsat en ældre Bevægelse. Den

Tidsaand, der allerede i Midten af Aarhundredet havde

skabt denne, vedblev at have sine Virkninger ogsaa efter

hans Tid.

Derfor bevaredes ogsaa den Opfostringsstiftelse, som

Berger strax i Begyndelsen af hans Magtperiode havde

faaet ham til at grunde til Gavn for spæde Børn, som

Forældrene enten ikke kunde eller ikke vilde tage sig af.

Man holdt det for klart, at den havde gjort Nytte, og det

blev fremhævet om den, at den i de sidste 3 Aar havde

faaet 948 Smaabørn anbragte paa Landet, af hvilke 509 (!)

vare blevne i Live"^^). Stiftelsen henlagdes nu under den

almindelige Plejeanstalt. Det stemmer godt med Huma-
nitetsaanden , at man ivrig fortsatte med at faa Læger

og Jordemødre ansatte rundt omkring baade i danske og

norske Byer, idet der netop derved først og fremmest

tænktes paa at hjælpe de trængende. Ogsaa oprettedes

Sygehuse paa forskjellige Steder i Danmark og Norge.

Det blev, for at tage nogle Exempler, befalet, at der skulde

indrettes kirurgiske Stationer allevegne i Danmark 2"^), og

der ansattes da ogsaa 5 Kirurger i Eibe Stift. 6 i Aarhus

Stift, 2 paa Falster og 2 i Aalborg Stift; det paabydes,

at der skulde ansættes en Jordemoder i Kristiania, en

Landfysikus i Skien og i Bradsberg Amt, der oprettes

paa forskjellige Steder i Norge Sygehuse i Anledning af

den Plage, Eadesygen var, saaledes i Stavanger og i Brads-

berg Amt, og der anordnes, hvorledes Udgifterne til fat-

tiges Kur i Akershus Stift, som led af venerisk Svaghed,

kunde udredes af ethvert Amt. Da der i Bergen savnedes
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et Stod. hvor sengeliggende, vimfore og andre udlevede

Folk kunde faa deres Underhold. tra^fFes der Forholdsregler

for, at det kunde indrettes, og i Oslo blev det befalet, at

Hospitalet, »som havde Penge nok? . skulde bygge en egen

Bygning, der kunde rumme alle sindssyge fra Akershus

Stift.

Betegnende for den voxende Humanitetsaand er det

fremdeles, at en Forordning af 22. April 1772 ikke alene

udtalte den skarpeste Misbilligelse af den Fordom, der var

imod at røre ved dode eller skindøde, som man fandt,

men ogsaa befalede, at der skulde gjøres alt, hvad der

var muligt, for i paakommende Tilfælde at hjælpe et

Menneske, der fandtes Døden nær, ligegyldig af hvilken

Religion eller Stand han var. Der blev givet nøje Regler

for, hvorledes saadanne skulde behandles. Det var en be-

slægtet Aand, der førte til Udstedelse af en Forordning

af 7. Decbr. 1775 til Værn for strandede, vel ikke længere

for at beskytte dem imod at blive slaaede ihjel, thi saa

galt gik det dog ikke til mere, men for at sikre deres

Ejendomme imod dem, der havde Forstrandsret og derfor

mente, at de havde Forkjøbsret til, hvad der ved Skib-

brud drev i Land eller bjærgedes. Det blev strængt for-

budt at udøve denne Ret, og der tilsikredes de skibbrudne,

at de frit og uindskrænket maatte sælge deres eget fra

Skibbruddet frelste Gods.

Som Træk af Tidsaanden kan det ligeledes nævnes, at

man mærker det samme Ønske nu om at udjævne For-

ékjellen imellem ægte og uægte Børn, der allerede havde

vist sig paa Frederik V's Tid og siden ogsaa under

Struensee. Det blev udtrykkelig ved en Forordning af 27.

Februar 1772 fastholdt, at uægte Fødsel ingenlunde maatte

anses som en Plet »eller paa nogen Maade forekastes eller

bebrejdes vedkommende«, og paa given Foranledning ind-

skærpedes det, at man med Hensyn til uægte Børns Daal)

skulde forholde sig paa den Maade, der var fastsat ved
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Struensees Forordning af 13. Juni mi-'). Yi se ogsaa

en Forordning af ham blive bevaret paa et andet Om-

raade, naar nemlig hans Afskaffelse af Dødsstraf (Galgen)

for Tyveri vedblev at staa ved Magt. Som en Følge deraf

blev den murede Galge paa Yesterfælled nedbrudt ^^). Der

kan hertil føjes, at der var en t^-delig Tilbøjelighed til at

fritage for Kagstrygning ved Tyveristraffen. Det blev derfor

i Aaret 1777 efter Indstilling af Justitiarius i Højesteret

tilladt denne Domstol ved smaa Tyverisager at gjøre Fore-

stilling om, at Kagstrygning maatte bortfalde som en Del

af Straffen herfor 2^). Ogsaa kan der i denne Sammen-

hæng peges paa, at Hof- og Stadsretten tik Bemyndigelse

til, at den for at formilde Plagen ved at være arresteret

i Stokhuset maatte lade anskaffe Klæder af Uldent og

Linned samt Vadmelsdækkener til Fangerne, og at der

skulde antages en Doktor eller Kirurgus til at have

Tilsyn med de syge her. Eigtignok skulde man efter vor

Tids Opfattelse holde sligt for noget selvfølgeligt; men

alligevel var det først nu, at der blev draget Omsorg der-

for. Samtidig mildnede Regeringen Lidelsen for Modre, der

holdtes fængslede i Stokhuset, ved at tillade dem, at de,

naar de ønskede det, maatte beholde deres spæde Børn

hos sig*). Der kan hertil føjes, at der i Tidsrummets sidste

*) R. af 15. Januar 1777. Hvad der fremkaldte denne Bestemmelse,

var en anonym Klage om den elendige Tilstand i Stokhusets

Arrester, der var sendt til HofTet. Hof- og Stadsretten maatte

1 den Anledning tilstaa, at. >da Arresterne ere i Kjælderen, er

det meget muligt, at de ere fugtige, og at der undertiden kan

være noget Utøj, men at de dog to Gange om Ugen rengjores,

og at Katte indlades for at afholde Rotter; de lukkes og op

to Gange om Dagen for at formindske Uddunstningerne af Ar-

restanterne, hvilke og nogle Timer om Dagen udlades for at

faa frisk Luft, og iøvrigt behandles de paa den lemfældigste

Maade; men naar de undertiden længe maa hensidde i Arre-

sten og savne dels det, hvormed de kan skjule sig om Natten,

og dels de fornødne Klæder af uldent og Linned, maa de ge-

raade i slet Tilstand."

!
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l)ao:e blev paabudt Undersøgelse, om ikke Arrestanternes

Underholdspenge kunde forøges 3°); og med Hensyn til Rets-

tilstandene i det fjærne Vestindien blev det befalet, at

der i Anledning af Behandlingen af Negerslaverne skulde

udarbejdes en Forordning, der kunde hindre, at »den men-

neskelige Natur forhaanedes«.^^).

Endnu træffer man ved særlig uhyggelige Mordsager

Dødsstraffe brugte i grusom Form i Forbindelse med Knib-

ning med gloende Tænger, og man kan ligeledes finde

Døden paa gammel Vis som Straf for saakaldet Mordbrand,

selv om Forbrydelsen i Virkeligheden kun var Brandstif-

telse. En Kvinde, der to Gange forsætlig havde stukket

Ild paa Byen Skien og derunder begaaet store Tyverier,

blev dømt til at miste sit Hoved med Øxe og Kroppen

derefter brændes, og denne Dom, »med hvilken hun erklæ-

rede sig aldeles fornøjet«, og som hun derfor ikke appel-

lerede, blev ogsaa fuldbyrdet ^^).

Men det var dog almindeligt, at de Straffe, som For-

brydere idømtes, bleve formildede. Det var det samme,

man før Struensees Tid jævnlig havde gjort overfor de

mange overdrevent haarde Straffe, som den forældede Lov-

givning fastslog. Saa utvivlsomt det end er den rette

Ordning, at Straffene staa i et passende Forhold til For-

brydelserne, og at de saa ikke formildes, naar de ere fæl-

dede, saa nødvendigt og billigt var det at bruge Formil-

delser saa længe, indtil en Forandring i Strafferetten havde

fundet Sted. Struensee havde af Principrytteri ment at

kunne sætte sig ud derover; men der var ikke nogen

Grund til at følge ham deri. Humant maa man ogsaa

kalde det, at Fattigdom tidt hjalp til Nedsættelse af Straf.

Der blev stærkt taget Hensyn til den Nød, som det kunde

bringe i trængende Familier, naar Faderen eller Moderen

holdtes længe i Fængsel.

En anden Sag er det, at der nu ligesom i tidligere

Tid kunde gjøre sig de besynderligste Hensyn gjældende.
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Man kan saaledes se Bønder faa idømte Straffe formildede

til en ren Oetydelighed. fordi deres Herremænd klagede

over. at ellers vilde deres Fæstegaarde blive forsømte:

man moder et saadant Træk. som at Straf for Lejermaal

bliver meget stærkt nedsat, fordi vedkommendes Forældre

vare »anselige Bønderfolk, der vilde bedrøves,« naar deres

Søn skulde arbejde i Tugthuset ^^-j
. en Smed fra Drags-

holm Amt. der for usædeligt Levnet var dømt til et halvt

Aars Fæstningsstraf, slipper med fjorten Dage paa Vand

og Brød og med at betale 4 Rdl. til Sognets fattige, da

det bliver oplyst, at han i en ret vid OmkTeds var den

eneste Smed og derfor ikke kunde undværes 3'^).

Af det foregaaende fremgaar det formentlig tydelig,

at Humanitetsbevægelsen paa de her nævnte Omraader i

dette Tidsrum mindst var lige saa stærk som, medens

Struensee bestemte Styrelsens Præg, og der kan ved Siden

deraf anføres, at den Lighed for Loven, som han ivrig

holdt paa, anerkjendtes, idet man bevarede hans Forord-

ning af 8. April 1771 om, at der ikke i nogen Gjældssag

maatte tages Hensyn til Debitors Stand eller personlige

Anseelse. Imidlertid er der en meget bekjendt L'ndtagelse

fra Humanitetshensynet, og det en, som Eegeringen

ingen Ære havde af. Den skarpe Examination i Stok-

huset gjenindførtes. Det havde, som tidligere nævnt ^^),

været imod Kancelliets Onske, at Struensee havde ophævet

den, og nu blev det paastaaet af vedkommende Forhørs-

dommer som aldeles sikkert, at, siden den var afskaffet,

havde endog de groveste Tyve ingen Frygt mere for Stok-

huset, man var ikke i Stand til at bringe dem til Be-

kjendelse om mere end, ^hvad de øjensynlig ikke kan

nægter . >Med de møjsommeligste Bestræbelser faar man«,

saaledes udtalte han sig, >ofte ej et af 100 Tyverier op-

daget, og de tage derved saaledes til, at ingen er en hel

Dag sikker paa sin Ejendom. Tyvene ere saa forstokkede

og saa forvovne, at de gaa offentlig omkring, lukke Døre
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op med Tyvenøgler o. s. v., og, naar de stilles for Retten,

nægte de alt, endog imod de rimeligste Formodninger,

vel vidende, at man ingen Tvangsmidler maa bruge imod

d(.'m.< Det skal holde haardt at læse en værre Falliter-

klæring af en Forhørsdommer: det gaar til det ligefrem

latterlige; men desto v;prre sluttede Hof- og Stadsretten

sig til ham ved at erklære, at »den alvorlige Examina-

tion med vedbørlig Indskrænkning var nødvendig«, og den

stillede derfor Forslag om, at den indfortes paany. Dette

skete da ogsaa, idet det efter Rettens Forslag dog fast-

sattes, at den kun maatte bruges, naar en anklaget ved

Konfrontation og Vidner næsten var overbevist om sin

Forbrydelse, men dog vægrede sig ved at bekjende, idet

det var klart, at han alene af Vrangvillighed og for at

drille Retten (!) holdt Sandheden tilbage. Der skulde saa

af hele Inkvisitionskommissionen besluttes, om man skulde

gribe til »den alvorlige Examination . om dertil skulde

bruges Tamp eller Kat, samt hvor mange Slag, dog kun

saaledes, at der skulde vises al mulig Forsigtighed og

Lemfældighed efter den anklagedes legemlige Tilstand

0. s. V. ^^). Selv om der naturligvis er et stort Spring fra,

hvad der her var Tale om, til en tidligere Tids rædsels-

fulde Torturer, er det ikke nødvendigt at spilde Ord paa

at vise det i alle Maader forkastelige i Kancelliets og

Hof- og Stadsrettens Tankegang ved denne Lejlighed,

Forbausende, at ikke en Mand som Stampe kunde faa

Øjet op for det fordommelige og tillige grænseløst upaa-

lidelige i den Slags Fremgangsmaade mod en anklaget.

Det skulde ikke hjælpe stort, at den, der mente, at Kom-
missionen ved sin Behandling af ham var traadt ham for

nær, kunde klage inden fjorten Dage. efter at Forhoret

var sluttet.

Et andet Punkt, hvor num i det mindste tildels mær-

ker en Reaktion, der ikke er tiltalende, er i Anledning af

den besynderlige Form af Hustugt. der var kjendt fra tid-
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ligere Tid, og hvorefter man kunde sætte Slægtninge i

Tugthuset, naar de forte et daarligt Liv. Med fuldstæn-

dig Føje havde Struensee afskaffet denne Ret, og det havde

været en urimelig Modstand, Kancelliet havde søgt at

gjore paa dette Punkt. Men nu var han borte, og Virk-

ningen heraf var, at, om end ikke den gamle Eet blev

ligefrem gjenindført, blev den dog faktisk udøvet. Den ene

Gang efter den anden træffer man Andragender, snart fra

en Kvinde om at faa en liderlig Søster sat i Møens Tugt-

hus til eget Vel og Bedste^, snart fra en Mand om at

maatte lade sin fordrukne og løgnagtige Kone komme i

Tugthuset, eller fra en Fader om at faa sin Son sat paa

Munkholm paa Livstid o. s. v., og disse Andragender be-

vilgedes stadig. En saadan Ordning kunde aabenbart let

give Lejlighed til Vilkaarlighed. Det synes indlysende, at

slige Straffe maatte, for at være forsvarlige, forudsætte en

formelig Domfældelse.

Efter det Eaab, der havde hævet sig mod Struensee

for den Slaphed, han viste med Hensyn til Sædeligheds-

forbrydelser, maa man vente, at Opmærksomheden særlig

var henvendt paa at raade Bod paa de slette Virkninger

heraf, og en af de første Forordninger, der udstedtes efter

17. Januar 1772, var da ogsaa rettet herimod, da nemlig

Forordningen af 13. Juni 1771 om Afskaffelse af Straf for

Lejermaal blev hævet (27. Februar 1772). Forordningen,

blev det udtalt, havde givet Anledning til mange Forar-

gelser samt Ærbarheds og gode Sæders Overtrædelser.

Faa Dage derefter ophævedes Struensees Bestemmelse for

Hertugdømmernes Vedkommende, at i Tilfælde af Ægte-

skabsbrud kun den fornærmede Ægtefælle havde Ret til

at paatale Forbrydelsen 3^). Med det samme forsvandt den

Tilladelse, han havde givet til, at de, som havde begaaet

Ægteskabsbrud, senere maatte ægte hinanden.

Sigtelsen imod Struensee for Letfærdighed var aaben-

bart ogsaa bleven gjort gjældende i Anledning af hans
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Bestemmelser om Indskrænkning af de forbudte Slægt-

skabsgrader, da han ved Forordningen af 3, April 1771

havde tilladt, at nærbeslægtede, hvis Ægteskab ikke ud-

trykkelig var forbudt i Mose Lov, maatte ægte hinanden.

De, der vare forargede herover, kunde nu faa Lejlighed til

at glæde sig, da en Forordning af 14. December 1775 (og

for Hertugdommernes Vedkommende af 27. September

samme Aar) gjenindforte den tidligere Tingenes Orden.

Men i Virkeligheden laa det, der hidforte denne Tilbage-

venden til det gamle, kun i pekuniære Hensyn. Det havde

nemlig før Struenseetiden været fast Skik, at man ved at

betale en Kj endelse til Kancelliet kunde faa Ægtskabsbe-

villing ved visse Trin af Slægtskab, og det netop ved dem.

hvorom der mest var Tale ved Ægteskaber imellem be-

slægtede , nemlig imellem Søskendebørn og Næstsøskende-

børn. Denne Indtægt vilde man ikke give slip paa, og

det var derfor, at man gjenindforte den gamle Ordning,

uanset det Besvær og den Bekostning, den voldte ved-

kommende ^*').

Til Trods for de lidet ideelle Hensjn, der ved denne

Lejlighed havde ledet Regeringen, passede det vistnok til

den almindelige Opfattelse, at man her vendte tilbage til

det gamle. Det samme har sikkert ogsaa været Til-

fældet, naar i Kjøbenhavn den ældre Politiordning gj en-

indførtes med hele det strængere Tilsyn, den havde hjem-

let. Og ganske utvivlsomt stemmede det med Folks

Onske, at Struensees urimelige Begravelsesbestemmelser

hævedes 3^).

Den Oversigt, der i det foregaaende er givet over en

meget stor Del af, hvad man kunde kalde Reaktionen

imod den Struenseeske Styrelse, har formentlig gjort det

klart, at det ingenlunde har været med Rette, at man
har havt Tilbøjelighed til at opfatte det Tidsrum, der

fulgte nærmest efter ham, som en lyssky Tid, der i Mod-

Danmark-Norges Historie 1720=1840. V. ^
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sætning til hans Eegeringsgrundsætninger kun kj endte Til-

bageskridt. Paa de Punkter, hvor Tilbageslaget var stærkest,

nemlig hvad Kollegiestyrelsens Ordning angik, niaa det er-

indres, at hvad det her drejede sig om, ikke var om større

Frihed og Humanitet, men slet og ret om Hensigtsmæs-

sighedsspørgsmaal ; kun set fra den Side kunde det have

Betydning, om man valgte at lade de samme Kontorer

i Kancelliet forberede Sagerne og expedere dem efter den

endelige Afgjørelse, eller om man lagde disse Hverv under

forskjellige Kontorer, og det var ogsaa kun det mer eller

mindre hensigtsmæssige, der maatte afgjøre, om det var

heldigt at samle de allerfleste Regeringssager, saaledes

som Struensee havde gjort det, i Finanskollegiet, eller at

lade dem. som det tidligere havde været indrettet, komme
til Behandling i forskjellige Kollegier. Hvad der her var

det rette, er ikke paa alle Punkter let at afgjøre. Det er

ganske vist, som allerede nævnt, sandsynligt, at den Ord-

ning, der 1773 blev truffet af Næringssagernes Behand-

ling, ikke var heldig, og det samme kan have gjældt paa

flere Punkter; men paa den anden Side er det tvivlsomt,

om Struensees nmaadelige Sammendragning af de fleste

Styrelsessager i Finanskollegiet var rigtig — selv om der

her kunde henvises til Preussens Forbillede — , og det er

værdt at lægge Mærke til, at Martfelt, der ingenlunde

kunde regnes for afgjort at høre til den Kreds, som førte

det store Ord efter 1 7. Januar, udtalte om det Struensee-

ske Finanskollegium, at man nimulig kunde nægte, at

det gav Anledning til, at Affærerne samt deres Dokumenter

paa en græsselig Maade forvirredes«. I høj Grad maa det

billiges, at en Kabinetsordre af 5. Februar 1772 ophævede

Struensees ganske forkastelige Bestemmelse om, at Kol-

legierne ikke maatte forhandle umiddelbart med hver-

andre.

Ogsaa maa det vel erindres, at det langtfra var ved

alle Institutioner, at Struensees Ordning blev kuldkastet,
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saaledos livt'rkon ved Tvske Kancelli, Admiralitetet eller

Generalpostamtet, fremdeles at den af ham indførte Af-

skaffelse af Sportlernes Brug til Lønninger i Stedet fur

at lade dem gaa i Statskassen blev bevaret allevegne i

Centralstyrelsen, og endelig, hvad der ligefrem virker

overraskende, at man hverken i de tre nysnævnte Kol-

legier eller i Generalitetet og i selve det danske Kancelli

gjenindførte de Præsidentstillinger (Oversekretær- og Over-

krigssekretærembederne) , som disse Kollegier tidligere

havde havt, og hvis Ophævelse aabenbart havde været et

Hovedpunkt i Struensees antiaristokratiske Program. Ej

heller ved Eentekammeret, Generaltoldkammeret og Kom-
mercekollegiet forekommer der egne Præsidentstillinger:

men det havde der heller ikke været før, og den første

Deputerede synes i disse Kollegier, ogsaa efter Omordningen

1772 og 73, at have indtaget en Stilling som Kollegiets

Leder, der helt svarede til den, som den første Depute-

terede havde havt før Struenseetiden. Med Hensyn til

Embedsbesættelser i Almindelighed kan der lægges Mærke

til, at Struensees Forbud imod at ansætte Domestiker

i offentlige Stillinger fastholdtes.

Udenfor Kollegiernes Omraade have vi set den Struen-

seeske Ordning blive bevaret ved Hof- og Stadsretten og

ved det kjøbenhavnske Fattigvæsen med Opfostringsstif-

telsen, altsaa atter ved meget vigtige Institutioner, og,

hvad Eegeringens Holdning paa humane Omraader angaar,

har der ikke været nogen principiel Modsætning at følge;

den humane Bevægelse i Tiden visér sig tydelig saavel

efter som før 17. Januar. Ja, der var endog paa visse

Punkter et Fremskridt at paavise. Den utvivlsomt iøjne-

faldende Undtagelse herfra, som Gjenindføreisen af den

skarpe Examination ved Inkvisitionsdomstolen i Stokhuset

har vist, kan ikke kuldkaste Berettigelsen af denne almin-

delige Karakteristik. Naar den ældre Bernstorff, som

ovenfor berørt, havde udtalt Ønsket om, at man ikke hen-

9*
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synsløst vilde fjærne alt. hvad Struensee havde indført,

da der dog ogsaa var gode Ting deriblandt, maa det siges,

at saaledes gik man i Virkeligheden til Værks.

Endnu et skal der gjøres opmærksom paa, og det er,

at i alt, hvad her er fremhævet vedrørende Sporgsmaalet

om Reaktionen imod Struensees Indretninger og Lovgiv-

ning, har Guldberg tydelig nok ikke havt Del. Vi kunne

paa ethvert Punkt følge, hvor Initiativet er kommet fra.

Det var med Hensyn til Omdannelsen af Kollegierne og

Forretningernes Fordeling imellem dem de nedsatte Kom-

missioner eller Statsraadet. som Forandringerne skyldtes;

paa de andre Punkter var det Kollegierne, eller, som Til-

fældet var med den skarpe Examination. Hof- og Stads-

retten, der gav Stødet til Ændringerne.

Syvexde Kapitel.

Fortsættelse. — Landboforholdene i den første Tid efter Struensees

Fald. — Trykkefrihedens Indskrænkning.

imidlertid, vi ere endnu ikke komne til Ende med

Sporgsmaalet om Reaktionen imod Struenseetiden. For

ikke at tale om forandrede Grundsætninger med Hensyn

til Handel og Industri, som det vil være rigtigst, først

senere at komme ind paa, saa viser der sig utvivlsomt i

Aaret 1773 en Reaktion i dette Ords virkelige Betydning

med Hensyn til to Hovedpunkter, og det er aabenbart i ikke

ringe Grad, hvad her skete, der har fort til. at Tidsrum-

met 1772—1784 er blevet stemplet som en Reaktionstid.
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Det ene er Landboforholdene. Vi huske, hvor meget

Liv der paa dette Omraade havde været, medens Struen-

see var ved Magten, at samtidig med, at der i Pressen

og Litteraturen førtes den hidsigste Kamp om Forholdet

imellem Herremænd og Bonder, havde Oeder og hans Me-

ningsfæller faaet udvirket, at Hoveriforordningen af 20.

Februar 1771 blev udstedt, som det maatte antages, til

Fordel for Bønderne, og Struensee selv havde ret stærkt

tonet Flag som Bondestandens Ven, indtil han stoppede

op paa Halvvejen og lod Sporgsmaalet om Indskrænkning

af Stavnsbaandet falde, uagtet det stærkt var rejst af

Landvæsenskommissionen.

Efter at han var styrtet, fortsattes ganske naturlig

Kampen i Litteraturen lige hidsig, og det var tydeligt

nok, at Keformmodstandemes Haab om at gaa sejrrige

ud af denne Kamp opflammedes ved hans Undergang.

Nu,« skriver saaledes den fra disse Tiders litterære Kamp
bekjendte Godsejer F. A. C. Teilmann, »har vi igjen faaet

de af disse Økonomister saa forhadte og saa kaldte Pro-

prietærministre, det er at sige saadanne gode danske

Mænd, som kjende Landet, og som følgelig baade maa

vide og ville fremme Landets Vel . . . Nu veed man, at

man ikke har nødigt at frygte for nogen Delingstraktat,

men at hver kan sidde under sit Vintræ og Figentræ

ufortrængt og ufortrykt«^).

Vigtigere var det imidlertid, hvorledes Kegeringen

stillede sig. I visse Henseender havde den lange Drøf-

telse, der lige siden 1755 havde fundet Sted af Landbo-

forholdene og støttedes af Humanitetsbevægelsen i Da-

tiden, ikke været helt uden Virkning paa Stemningen i

Regeringskredsene. Det var blevet en grundfæstet Opfat-

telse, at Bondestandens timelige Vel var af den allerstør-

ste Betydning for hele Samfundet, og man var enig om,

at det var i lige Grad skammeligt og fordærveligt, naar

Proprietærerne misbrugte deres Myndighed over Bønderne.
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Men der var uheldigvis et langt Spring herfra til at se

Nodvendigheden af storre Reformer. Det skulde man

komme til at mærke ved adskillige af de ledende Stats-

mænds Holdning.

Det Stridsspørgsmaal, der hurtigst kom op, var Spørgs-

maalet om Hoveriets Ordning, og dette var unægtelig og-

saa det vigtigste, saa længe man ikke rørte ved Stavns-

baandet. Hvad det her gjaldt om, var, hvorvidt Bestemmel-

serne derom i Forordningen af 20. Februar 1771 vare hel-

dige eller ikke. Denne Sag hørte efter sin Natur under

Finanskollegiet saa længe, indtil det blev omordnet i 1773,

og særlig under den Afdeling af det, der kaldtes] Danske

Kammer. I Struensees Tid havde Tyge Eothe staaet i

Spidsen for det: men efter at han. som ovenfor er omtalt.

var bleven forflyttet derfra i April 1772. træffe vi fra Juli

Joachim Godske Moltke, den betydeligste af A. G. Molt-

kes Sønner, som Deputeret i dette Kammer med 5 Kom-
mitterede under sig. Tidligere havde han. der var født 1746

og altsaa nu var 26 Aar gammel, været Deputeret i Admi-

ralitets- og Søkommissariatskollegiet: men han var fjæmet

derfra af Struensee. Strax efter dennes Fald var han 20.

Januar bleven gjenindsat i sin tidligere Stilling, indtil han

allerede i Juli flyttedes over i det nys nævnte vigtige Em-
bede. Vi have allerede havt Lejlighed til at se. at han

desuden i December tillige med A. P. Bernstorff blev

tilkaldt for at faa Sæde i den Kommission, der skulde

undersøge de Struenseeske Indretninger.

Den Sag, som foreløbig stærkt skulde optage ham og

hans underordnede Kolleger i Danske Kammer, var netop

Hoverisagen. Ganske naturlig havde man allerede snart

efter at Forordningen af 1771 var bleven givet, ønsket

Indberetninger om, hvorledes det gik med dens Gjennem-

førelse. Der var i den følgende Tid ogsaa indkommet saa-

danne, og nu i August og i September 1772 gav en en-

kelt Sag Anledning til, at Kammeret æskede Udtalelser
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om Forordningen ;baade fra de forskjellige Amtmænd og

tillige fra Lensbesidderne. Der indkom 48 saadanne.

Det var overvejende et meget uheldigt Indtryk af

Lovens Virkninger, som Kammeret herved fik. De alier

fleste Udtalelser brod nemlig fuldstændig Staven over For-

ordningen. Det blev saaledes paastaaet, at det Hoveri, den

havde indført, paa mange Steder havde vist sig utilstræk-

keligt, og at derfor betydelige Strækninger af Hovedgaards-

markerne havde maattet lades udyrkede, hvad der selvføl-

gelig havde voldt betydelige Tab. Fra alle Kanter klage-

des der over, at Loven havde tilintetgjort det gamle gjen-

sidige Tillidsforhold, der paa de allerfleste Godser havde

hersket imellem Godsejere og Bønder, og over, at den i

det Sted havde virket til at udvikle en saadan Vrangvilje

og Gjenstridighed hos Bønderne, at det var umuligt at

komme tilrette med dem. deres Chikanerier vare uden Ende.

Paa den anden Side tabte, hvad der ogsaa var uheldigt,

som Følge heraf Proprietærerne Lysten til at hjælpe Bøn-

derne, der i mange Tilfælde aldeles ikke kunde undvære

en Haandsrækning fra deres Side. Og saa var oven i

Kjøbet Forordningen i det mindste i mange Tilfælde slet

ikke til Gavn for Bønderne, der langt hellere ønskede, at

alt var blevet ved det gamle. Endelig greb den paa util-

ladelig Maade ind i den Eet. der fra gammel Tid var

hjemlet Godsejerne, at Bønderne skulde gjøre saa meget

Hoveri, som behøvedes for at dyrke Hovedgaardene, og

den krænkede overhovedet deres Ejendomsret, idet den

gjorde det umuligt for dem at bruge, hvad de ejede, paa

den Maade, der var dem nyttigst.

Adskilligt af dette imponerer ikke en Nutidslæser.

For det første er det værdt at lægge Mærke til, at ikke

alene var det Godsejerrøster, der lød igjennem Lensbesid-

dernes Udtalelser: men Amtmændene havde saa godt som

udelukkende holdt sig til, hvad der meddeltes fra Pro-

prietærer i deres Amt; kun et Par enkelte Steder havde
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Yedkommende Amtmand ladet Underretsdommerne efter

deres Kjendskab til Forholdene afgive et Skjon over disse,

Præsterne synes aldrig at være blevne spurgte, og aller-

mindst tænkte nogen paa at faa at vide, hvad Bønderne

sagde. Der kan derfor ikke tænkes noget ensidigere at

gaa ud fra her, hvor det netop gjaldt Forholdet mellem

Proprietærer og Bonder, end Udtalelser, der kun lod den

ene Part komme til Orde. En vis Farisæisme er ogsaa

tydelig. Selv om det nemlig indrømmes i Udtalelserne,

at der kan være »nogle faa onde Godsejere«, opstilles det

dog som en sikker Sætning, at, inden den stygge Hoveri-

lov kom, havde Forholdet fra Grodsejernes Side været om-

trent idealt, de havde sørget for deres Bønder som for sig

selv, og uden deres Hjælp kunde Bønderne ikke bestaa,

Men hvad der var disses Yel, vidste de langt bedre end de

selv, og Bønderne kunde ikke gjøre noget bedre end

helt rette sig efter, hvad der lød enten som Befaling

eller som myndigt Eaad fra Herregaarden. Intet vilde

altsaa kunne være uheldigere, end naar de som en Følge

af Hoverilovens Bestemmelser selv vilde have en Mening

om, hvor meget Hoveri der kunde kræves af dem, og

hvis de her havde en Opfattelse, som var forskjellig fra

Naadigherrens. Sligt var selvfølgelig ikke andet end pur

Gjenstridighed og afskylige Chikanerier, hvortil de ophid-

sede hverandre indbyrdes paa Kromoder eller æggedes af

onde Eaadgivere.

Men hvor stor en Ensidighed der end var ved alt

dette, er det utvivlsomt, at Forordningen af 20. Februar

1771, dens gode Sider ufortalte, hvilede paa et ganske

uholdbart Grundlag. Under Forhandlingerne i Kristian VII's

første Eegeringsaar havde Landvæsenskommissionen af

1767 fremhævet det umulige i at bestemme Hoveriet efter

Hartkornet; men man havde dog vovet at gjøre dette ved

den nys nævnte Forordning. Desto værre faldt dette For-

søg — og maatte det falde — uheldig ud. Det var en
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Kjendsgjerning, at Bestemmelsen efter Hartkornet nu hen-

ved 100 Aar, efter at Matriklen var fastsat, var aldeles

misvisende. Bøndergaarde med et Par Tunder Hartkorn

kunde nu være langt værdifuldere end de, der havde højere

Hartkorn, og der kunde gjøres større Hoveri af dem. Men
hertil kom, at Markarbejdet var af ganske forskjellig Van-

skelighed i de forskjellige Landsdele, og det viste sig der-

for, at det Hoveri, der kunde være tilstrækkeligt i Egne

med lette Jorder, aldeles ikke forslog, hvor der, som f. Ex.

paa Lolland, var stive Lerjorder at bearbejde. Det frem-

gik derfor med Sikkerhed af alt, hvad der indberettedes,

at det var umuligt at finde et fælles Grundlag, naar man
overhovedet vilde indlade sig paa at bestemme Hoveriet.

Der maatte træffes særlige Kontrakter for hvert Gods,

hvis der skulde komme noget heldigt ud af det hele.

Ligesom dette i og for sig var det ene fornuftige, saale-

des var det ogsaa den eneste Maade, hvorpaa man kunde

afværge, at der stadig kjævledes paa Godserne, og det

ikke alene som Følge af urimelige Krav fra Herremæn-

denes Side, men ogsaa paa Grund af Bondernes Stivsind

ug taabelige Paastande. Det gaar nemlig ikke an at op-

fatte de idelige Klager over deres ubehagelige Holdning

som lutter skammelige Paastande af egennyttige Herre-

mænd. De kunde paa sine Steder være ligefrem utaale-

lige at have at gjøre med.

Da det danske Kammer havde faaet den her omtalte

Samling skarpe Udtalelser om den gjældende Forordning,

valgte det at forsøge paa at skabe en Forbedring i For-

holdene, og det indgav derfor 8. December 1772 et Fur-

slag til en hel ny Hoveriordning. Selvfølgelig har man

Ret til heri at se et Træk af Reaktionen imod den Struen-

seeske Styrelse; men man maa lade det danske Kammer
med dets Chef, Moltke, at det tog Sagen paa en Maade,

der i høj Grad vækker Interesse.

For det første holdt det paa, at Hoveriet burde være
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bestemt. Bønderne burde være sikrede imod den Yilkaar-

liglied, der havde ligget i den gamle Ordning, som havde

hersket indtil 1769. Og som det næste Skridt fastslog

Kammeret, at Bestemmelsen burde søges ved at fastsætte

et Hoveriregleuient for hvert enkelt Gods. Det var dette,

som allerede GenerallandvæsenskoUegiet rigtig havde set,

da det fik givet Forordningen af 6. Maj 1769: men der

var dengang begaaet den store Fejl, at det var overladt

Herremændene selv at affatte Keglementerne, og om disse

end bagefter skulde prøves af Kollegiet, var det dog umu-

ligt ad den Yej at afværge Proprietærensidighed i deres

Affattelse. Man gik derfor nu en anden Yej. Det ind-

stilledes, at i hvert Amt skulde Amtmanden foreslaa to

kyndige Landmænd, der ikke selv vare Herremænd, og,

naar de vare godkjendte af Kammeret, sknlde han sam-

men med dem indtinde sig paa det Gods, hvor Hoveriet

skulde bestemmes, og der skulde de saa modes, dels med

Henemanden eller hans Fuldmægtig, dels med to Mænd
fra hver B}" paa Godset, der udnævntes af samtlige By-

mænd. Derefter havde de i begge Parters Nærværelse at

lade sig give Beretning om, hvormange Tønder Udsæd af

hver Slags Korn der indtil Slutningen af 1770 aarlig

vare blevne saaede paa Hovedgaardens Marker, og de skulde

fremdeles af Fæstebrevene skaffe sig sikker Kundskab om,

hvor mange hele, halve eller mindre Hoverigaarde der

fandtes paa Godset. Alt dette havde de at føre til Pro-

tokols, og saa skulde Amtmanden med sine to tilkaldte

Laudmænd forsøge ved Overenskomst imellem Husbonden

og Bønderne at faa fastsat det Hoveri, der burde gjøres

af hver Gaard. Tillige skulde det Areal, den enkelte Bonde

havde at gjøre Arbejde til, afdeles saaledes, at hver kunde

faa sine Lodder at vide 2). Dette Areal maatte aldrig

blive mere end 5 Tønder Land for en hel Gaard og i

Forhold dertil for de mindre Gaarde. Lykkedes det ikke

at faa en Overenskomst bragt til Yeje, havde Amtmanden
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med sine to Landmænd at fastsætte Hoveriet, idet det

dog skulde være hver af de paagjaddende Parter tilladt,

hvis han ikke var fornøjet med, hvad der var fastsat,

inden fjorten Dage derefter at indgaa til Kongen med en

Indsigelse 2).

Vi niaa blive staaende ved disse de vigtigste Bestem-

melser i dette Forordningsudkast, som hidtil har været

uanske ukjendt; men hvad der her er sagt, vil være til-

stra^kkeligt til at vise, at det er et mærkeligt Arbejde,

der blandt andet betegner et stort Fremskridt fra Forord-

ningen af 20. Februar 1771. Den Kolle, det tildeler selve

Bonderne ved Fastsættelsen af Hoveriet, saaledes at de

ganske sideordnedes med Herremanden, fængsler ikke

mindre Opmærksomheden end Bestemmelsen om, at man

skulde prøve paa at komme til en frivillig Overenskomst,

ligesom ogsaa Forsøget paa at tinde et godt Grundlag for.

hvor stort Hoveriet maatte være, gik i en langt heldigere

Eetning end den, man havde fulgt ved at holde sig til

Hartkornet. Flere Træk ved den Fremgangsmaade, som

her anbefaledes, pege tydelig hen imod den Yej, man tyve

Aar senere slog ind paa i Landboreformtiden, og som om-

sider forte til den endelige Losning af det umaadelig

vanskelige Spørgsmaal.

Det danske Kammer, og vi niaa her særlig nævne

dets Chef Moltke, har aabenbart Ære af dette Forslag.

Men destoværre, det skulde ikke fore til noget. Der var

i Slutningen af det gjort Indstilling om, at en Forordning

maatte blive affattet overensstemmende med det for at

kundgjores til Efterlevelse fra 1. Maj 1773, og det maa

antages at være indgaaet til Statsraadet for at blive be-

handlet der og saa faa Kongens Underskrift. Men denne

tik det ikke, og det har altsaa modt Hindringer. Mæg-
tige Modstandere have aabenbart bekæmpet alt det, der

fandtes i det af bondevenligt og af Fremtidstanker. Vi

have Ret til at tænke os Schack Eathlou som en af dem.
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der have modsat sig det, og det er sandsynligt, at Guld-

berg har paavirket Arveprinsen til det samme.

Yed Forordningen af 21. Januar 1773 kom, som oven-

for nævnt*), Eentekammeret til at afløse Danske Kammer

med Hensyn til Behandlingen af Landbosager, og det fik til

første Deputeret Gregers Juel, sikkert en af Landborefor-

mernes bitreste Fjender. Det overdroges nu dette Kollegium

at indgive et nyt Forslag til en Hoveriforordning, hvad

der ogsaa skete ved en Forestilling af 10. August.

Den Forordning, som nu forelagdes til Stadfæstelse

af Kongen, var vistnok for en ikke ringe Del udarbejdet

paa Grundlag af Udkastet fra December 1772, og flere

Paragrafer vare fra dette gaaede ordret over i den nye

Forordning; men, hvad Principerne angik, var der en

milevid Forskjel. Idet Rentekammeret nu opfattede det

som Hovedopgaven, at det Avishoveri, der tidligere var

gjort til Hovedgaardene, nødvendigvis maatte opretholdes

i sit fulde Omfang, lod det ganske den Opfattelse falde,

der i flere Aar havde været almindelig gjældende, og som

stærkt var traadt frem i Udkastet fra December, at alt

Hoveri burde være bestemt. Det kom nu til at hedde,

at Hoveribønderne skulde være pligtige til efter de dem

meddelte Fæstebreve uden videre Betingelse, være sig i

Henseende til Vejens Længde eller i andre Maader, at

forrette Hoveri efter hver Provins's eller Egns gamle Skik

og Brug med at pløje, krøje, saa, harve, tromle, afmeje,

opbinde, paa Ageren hensætte ... og Kornet i Laden og

Husene eller paa Kornstakkene indføre og modtage, alt

paa de Aarsens Tider og Dage, som Husbonden finder for

godt til hvert Slags Arbejde at lade dem tilsige.« Det

samme gjalclt om Arbejdet med Tærskningen, ligesom

Bønderne uden nogen Indskrænkning skulde være forplig-

tede til at føre det tærskede Korn fra Hovedgaarden til

*) Se Side 111.



Hoveriforordning 12. August 1773. 141

Kjobstad eller Ladningssted. naar det laa indtil lire Mile

borte. Kun naar det gjaldt Rejser imellem fire Miles og

otte Miles Længde, hvilket sidste var Maximiim, sattes

et bestemt Tal Rejser, nemlig Ure Rejser om Aaret for en

hel Gaard.

Husker man paa, hvor lidt den stavnsbundne Bonde

i mangfoldige Tilfælde kunde have Indflydelse paa, hvad

der kom til at staa i det Fæstebrev, som han ligefrem

var nødt til at gaa ind paa, vil man se, at han med Hen-

sjn til Fastsættelsen af Hoveriet aldeles var given i Pro-

prietærernes Vold. Disse kunde i Fæstebrevene paabyde alt

det Hoveri, de holdt for nødvendigt, om saa end Bønderne

segnede derved, og den Trost, at Herremanden ikke

maatte forlange mere deraf, end hvad der stod i det af

ham selv uden ringeste Kontrol fastsatte Fæstebrev, var

kun saare tarvelig. Den Tanke, som siden 1767 jævnlig

havde været fremsat i selve Regeringskredsene og alminde-

lig anerkjendt, at det var nødvendigt at sikre Bønderne

imod Tilkaarlighed fra onde Proprietærers Side, brød man
sig nu slet ikke om.

Imidlertid, det var, kunde man indvende, ikke alt

Hoveri, der skulde holdes ubestemt. Ved Siden af Av-

lingshoveriet var der ogsaa Hoveri ved Komets Rensning,

Skovning af Bygningstømmer og Brænde samt Tørveskjær.

Humleavl og adskilligt andet Arbejde. Dette mente man.

maatte bestemmes for hver Bonden Vedkommende, og det

skulde Amtmanden gjøre tilligemed to af ham foreslaaede

og af Rentekammeret godkjendte Landmænd, der dog ikke

selv maatte være Proprietærer. De havde saa at aflatte

et Hoverireglement, der skulde hæftes ved hver Bondes

Fæstebrev. Naturligvis kunde det siges, at, saafremt der

her blev gaaet upartisk frem, var der paa dette Punkt

sket noget til Gavn for Bonden; men det Arbejde, hvorom

her var Tale, betød kun lidt i Sammenligning med det

svære Avlingshoveri . og selve Ordningen af det var langt-



142 Første Bog. Syvende Kapitel.

fra tilfredsstillende'*). Der skete her derfor kun et lidet

Fremskridt fra. hvad Hoveriet havde været før Generalland-

væsenskollegiets Bestemmelser af 1769. Derimod maa det

erkjendes. at det var et Gode, at det saakaldte smaa Ho-

veri, der bestod i al Slags Karlegjerning paa Hovedgaar-

den. blev forbudt. At det burde bortfalde, havde der imid-

lertid været en saadan Enighed om, at det umulig lod

sig fastholde.

Det Forslag, som Rentekammeret saaledes havde af-

fattet, blev godkjendt i Statsraadet. hvor der kun foretoges

et Par Ændringer, deriblandt den unægtelig paafaldende

Tilføjelse til Bøndernes Skade, at de nu existerende Over-

enskomster mellem Herremænd og deres Bønder om Ho-

veriet ikke skulde gjælde længere, end begge Parter fandt

sig tilfredse med dem^). Forordningen underskreves der-

paa af Kongen og har som Dato 12. August^).

I Eentekammerets Aktstykker fra den følgende Tid

hedder det flere Gange, at denne Forordning var billig

imod Bønderne, og Guldberg har senere med en ubegribe-

lig Forblindelse udtalt om den: »Agerdyrkningen kunde

nu med Lyst paa alle Sider drives, Orden var indført,

det vigtige Baand (mellem Proprietærer og Bønder) var

gjenindført. det trykkende var borttaget*; ^). Men selv om
Forordningen paa nogle Maader skabte gunstigere Forhold

for Bønderne, end de havde kjendt for 1769, maa det dog

siges at være en sørgelig Afslutning, Hoverisagens Be-

handling fra Regeringens Side i Aarene 1767—73 fik ved

den. Den var et reaktionært Skridt ikke alene imod Ho-

veriloven af 1771, men imod hele den bondevenlige Be-

vægelse, der havde kunnet folges i en Aarrække.

Et Par Maaneder efter, at denne Forordning var ud-

stedt, fandt der en foreløbig Afslutning Sted af en tydelig

reaktionær Bevægelse paa et andet Omraade, og det af en
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Bevægelse, der var rettet imod noget af det ejendomme-

ligste ved Struensees Styrelse, nemlig imod hans Holdning

med Hensyn til Tryktefriheden. Vistnok var han paa en

^Jaade selv slaaet ind paa en Keaktion imod den Forkyn-

delse af en uindskrænket Trykkefrihed, hvormed han i

September 1770 havde aabnet sin politiske Lobebane. Han

havde, som det vil erindres. 7. Oktober 1771 ladet knnd-

gjore. at enhver skulde være ansvarlig for Lovene for, hvad

han skrev. Men dette var ikke andet end et nødvendigt

Tilbageskridt, der, hvad man nu end vil dømme om Re-

skriptets uheldige Redaktion^), lod der vedblivende være

en ret betydelig Trykkefrihed.

I den nærmeste Tid efter hans Fald havde de nye

Magthavere ikke Grund til andet end til at være tilfredse

med den jublende Tilslutning, de aldeles overvejende fandt

i Pressen. Til denne Loyalitetens Aand passede den Tone

godt, der lød igjennem et betydeligt statsvidenskabeligt

Værk. som udkom i Aaret 1773, nemlig første Del af den

soranske Professor Schyttes store Arbejde: »Staternes

indvortes Regering«, paa visse Maader et Sidestykke

til og en Fortsættelse af J. S. Sneedorffs tidligere om-

talte Skrift om den borgerlige Regering^). Uden her at

kunne gaa nærmere ind paa Schyttes Yærk skal det næv-

nes, at. idet han søgte at give en Karakteristik af de for-

skjellige Forfatningsformer. betegnede han Monarkiet som

den mest betryggende for Folket, og ved Monarkiet for-

stod han netop Enevælden. Hvor villig han end aner-

kjendte. at der kunde udfoldes store Egenskaber i Repu-

blikeme, hvonmder han medindbefattede', hvad vi vilde

kalde de konstitutionelle Forfatninger, var det dog hans

Opfattelse, at de ikke kunde bestaa i Længden, da de

stillede altfor store Krav til Borgernes Dyder. Denne

Fare var der derimod ikke ved Monarkierne. Med Hensyn

til denne Forfatningsform skjælnede han bestemt imellem

Monarkiet og Despotiet, idet han som betegnende for det
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første opstillede, at der var en borgerlig Lovgivning, som

ogsaa FjTsterne agtede, medens det i Despotiet fuldstæn-

dig fattedes paa borgerlige Love, eller Forsten satte sig

ud over dem, hvor de fandtes. Fra dette Udgangspunkt

kom han saa til at prise den dansk-norske Enevælde som

en udmærket Form for Monarkiet, nu da Kongen paa

Grund af Kollegieordningen kunde faa de nødvendige Kaad

af dygtige Mænd, og da Kollegierne igjen havde faaet

Betydning efter Struensees Fald. De havde Yærd i dob-

belt Forstand, dels ved den Nytte, de kunde gjore Kon-

gen, dels fordi de vare et Yærn for Folket imod Yilkaar-

lighed fra Regentens Side. At afskaffe Kollegier i en

monarkisk Stat vilde være det samme som at gjore Re-

genten blind og omstøbe Regeringen til den despotiske.

Altsaa fra Videnskabens Side lige saa vel som fra.

hvad man kunde kalde Pressen i Almindelighed, lod der

Udtalelser af varm Tilslutning til Regeringssystemet, saa-

ledes som det var gjenoprettet efter Struensees Kabinets-

styrelse, og samtidig vakte det stærkt Bifald i det mindste

hos den danske og norske Almenhed, at Regeringen havde

hejset den nationale Fane, dels ved Udtalelsen i Forfat-

ningsanordningen af 13. Februar om Brugen af det dan-

ske Sprog, dels ved Indførelsen af danske Kommandoord

ved Hæren. Det var under Indtrykket af Tilfredsheden

herover, at der i et Fh^eskrift fra denne Tid blev udtalt

:

»Hvor stor en Glæde maa det ikke være for enhver ærlig-

sindet dansk Mand at kunne høre af sin egen Konges

Mund: Alting skal være dansk. Disse ere jo Hans Maje-

stæts egne Ord udi Forordningen af 13. Februar.«

Men det ser dog ikke ud til. at Regeringen har følt

sig tryg nok ved disse Stemninger. Den var, som oven-

for berørt, ingenlunde uden Ængstelser, særlig for, at der

skulde ske Skridt til Gavn for Karoline Mathilde, og der

fandtes ved selve Hoffet baade hos Arveprinsen og hos

Juliane Marie en vis smaali? Pirrelisrhed. næret af over-
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drevne Forestillinger om Eegeringens Ophojethed over

Kritik. Dette var saa meget uheldigere, som der trods al

den overvældende Loyalitet var tydelige Dunninger efter

det Rore i Pressen, som den Struenseeske Tid havde

fremkaldt. Hvor
,
udpræget monarkisksindet end Schytte

viste sig i sit nylig nævnte store Værk, fremhævede dog

ogsaa han, hvormeget den offentlige Mening kunde virke

til at vejlede Fyrsten. Dette var ganske den samme Op-

fattelse, der allerede var kommen levende til Orde under

Frederik V's Regering hos Sneedorff, Frederik Liitken og

aiulre samtidige Forfattere og havde sat Frugt i Kritik

af forskjellige Forhold i Datiden. Selv Guldberg havde,

som det vil erindres, i Struenseetiden under Navn af Phi-

lodanus paa en fremragende Maade taget Del i Drøftel-

sen af socialokonomiske Spørgsmaal, og trods det loA'ale

Sprog, han forte, havde han ikke undladt paa flere Maader

at udtale endog skarp liJritik af bestaaende Tilstande.

For saa vidt den kritiske Lyst havde fundet Tilfredsstil-

lelse ved at angribe Struensee og hans StjTelse, havde

hans Fald fjærnet Anledningen dertil: men hvor stærk

den royalistiske Eus end var i den nærmeste Tid efter 17.

Januar, havde den dog ikke gjort den Opfattelse almin-

delig, at man blot havde rolig at lægge sig til Hvile i

Enevældens Skjød. Den Tanke, at man havde en naturlig

Eet til at drøfte offentlige Forhold, var bleven altfor stærkt

vakt til let at svinde igjen.

Ret interessant er det her at se Suhms Holdning.

Ligen var gaaet videre i at ønske politisk Udvikling end

han, som endog havde foreslaaet Guldberg en Forandring

af Statsforfatningen i konstitutionel Retning. Den Ærgrelse,

han maatte føle ved, at Guldberg, »vant til Slaveri«, af-

viste hans Forfatningstanker, havde vistnok ikke hindret

ham i, begejstret for »Frederik og Juliane«, at slutte sig

til den ny Regering, og i et Flyveskrift »Til mine Lands-

mænd og Medborgere, de Danske, Norske og Holstenerec,

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V.
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liavde lian ligesom anbefalet den til Folket. Men det er

betegnende, at han gjorde det ved at paastaa. at den

ingenlunde vilde noget Tilbageskridt. Saaledes f. Ex. med

Hensyn til Landboforholdene. Skjont ban udtalte Sym-

patbi med den Struenseeske Hoveriordning, tilføjede han,

og det naturligvis med Rette, at der ved den var begaaet

den Fejl, at der var udstedt en almindelig Forordning for

hele Landet, uagtet der nødvendigvis burde være set paa

de forskjellige Forhold i de forskjellige Landsdele. Men
netop dette, sagde han, at Regeringen nu vilde gjøre, og

den vilde derved vise, at den ingenlunde agtede at kuld-

kaste Ting, fordi Struensee havde gjort dem, men fordi

de vare daarlig gjorte. Ogsaa Trykkefriheden forsikrede

han, at Regeringen, som baade var klog og billig tæn-

kende, vilde lade staa. Det gjaldt bare om, at Folk vilde

bruge den paa rette Maade, de skulde med Raad og Daad

hjælpe Fædrelandet, hver efter sine Evner og sine Ind-

sigter, man skulde strax frafalde sin Mening, naar man

saa, at en anden var bedre, og ikke skjule nogen Sandhed

for Kongen eller dem, som vare satte til at vaage over

Rigets Tarv.

Suhm, det er da klart nok, havde ingenlunde opgivet

sine gamle Tanker om. at der ved Siden af loyal Tilslut-

ning til Kongehuset burde være Spillerum for den offent-

lige Mening, baade med Hensjn til at give gode Raad

og, hvad Kritik angik. Ikke mindre gjaldt det samme

f. Ex. om Martfelt, der i en Tidsskriftartikel af 3. Marts

1772 opstillede det som en bedrøvelig Kjendsgjerning, at

det havde staaet ilde til i Monarkierne med den ædle og

uskatterlige Finansvidenskab. Idet han særlig overførte det

paa den dansk-norske Stat, mente han, at Regeringen for

at faa de økonomiske og finansielle Sager ordnede paa

bedste Maade skulde paakalde Videnskabsmændenes Hjælp

ved at udsætte en Præmie for Besvarelsen af det Sporgs-
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niaal, livilken Plan der var bodst at følge ved Ordningen

af denne Del af Styrelsen.

I Flj'veskrifter vedblev der da ogsaa, om end mindre

stærkt end i Struenseetiden før 7. Oktober 1771, at finde

Drøftelse Sted af forskjellige enkelte Forhold, ligesom der

ugsaa her blev rettet Angreb paa visse formentlig uhel-

dige Indretninger som Tallotteriet og Extraskatten. Denne

sidste Skat fremstilledes som et pinligt Tryk paa Fattig-

folk. Eller man klagede over den almindelig slette Til-

stand i Staten. Snart pegede man paa det umaadelig ud-

bredte Tiggeri, snart paa, hvor daarlig det stod til med
Agerbruget, og paa, hvor ugunstig Handelsbalancen var,

eller man skrev om Kjobstædernes usle Kaar og om
uheldig Indretning af Fattigvæsenet, lutter Forhold, der

tydelig nok stod i Forbindelse med Statsstyreisen.

Ved Siden deraf kan der ogsaa mærkes Eftervirknin-

ger af, at i Struenseetiden Spørgsmaalet om Kongemag-

tens Ansvar stærkt var bleven rejst ^"). Man saa Skrifter

komme frem, hvori der med en vis Forkjærlighed dvæledes

ved Kongemagtens Pligter. Her skal exempelvis nævnes

en Oversættelse af en tysk Afhandling af Haller med

Titel: »Ussang, Persernes Konges sidste Raad«, der var

en Række Formaninger om, hvorledes en enevældig Konge

burde føre sin Regering, samt et Skrift, der hed Konge-

tanker og gik paafaldende vidt i Fremstillingen af de

Krav, som kunde stilles til, hvad en Konge skulde tage

sig af.

Baade de Flyveskrifter, hvori der taltes et saadant

Sprog, og de, der kritiserede eller klagede over Enkelt-

heder i Forhold og Styrelse, vare højst loyale i deres

Tone, og ogsaa igjennem dem aandede der en meget varm

Tilslutning til Kongehuset. Imidlertid var der dog vrantne

Iagttagere, der fandt, at Lysten til at tale med om offent-

lige Forhold var altfor stor, og i et Flyveskrift fra Slut-

ningen af 1772 fremhævedes det uheldige i, »at det dan-

10*
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ske Folk nu ræsonnerede mere over Statssager end nogen-

sinde tidligere«. »Alle Mennesker.« hedder det her, »ere

dybsindige og svangre med politiske Fostre. Alle For-

samlinger ere Konseiller, hvor Statssager afgjøres. K'æppe

gaar en Spækhøker til Torvs at kjohe en Flæskeskinke,

uden at han viser en dyb politisk Mine, og jeg synes ret at

kunne læse af Fysiognomiet, at der i en saadan Skindpels

bor en hel Machiavel.« Ja en anden Forfatter finder endog,

at den uhkkelige Eæsonneren .bidrager til almindelig

I^stadighed, borgerlig Forvirring og Ulempe, nemlig at kriti-

sere, ringeagte, uvillig adlyde de endog med allerhøjeste Auto-

ritet forsynede offentlige Anordninger og Befalinger« ^^).

Slige Surmulerier over Datidens Presse gjore et usige-

lig komisk Indtryk paa den. der gjeunemgaar, hvad der

dengang fremkom. Men Ulykken var. at den Slags Stem-

ninger ingenlunde vare fremmede for de allerhøjeste Per-

soner i Staten. Al den herskende Hyperloyalitet hjalp

ikke, det var dog betænkeligt, at der kunde være Lyst til

at tale med om Statssager, og rent galt var det. naar der

viste sig Spor af Struensees Aand, og naar nogen vovede

at udtale S^mpathi med et eller andet, han havde ind-

ført. Det kunde her ingen Modvægt være, at Arveprinsen

og Juliane Marie havde Guldberg til deres politiske Raad-

giver. Han var altfor fanatisk om over Kongemagten

til at holde igjen, naar slige Stemninger kom op. Og

hertil kom, at Iveren for at holde Usømmelighed og Rygte-

smedes tomme Snak borte ogsaa bragte flere af de høje

Statsmænd til i det mindste til en vis Grad at kunne

ønske at tøjle en Del af Pressen.

Der var intet at sige til. at Politimesteren saa tidlig

som 24. Februar 1772 paalagde Bogtrykkerne i Kjøbenhavn

at paase, at der ikke udkom Injurier, Pasquiller eller op-

rorske Skrifter fra deres Trykkerier^-). Men forbausende

er det at se den levende Uvilje, der næredes imod de

sølle og tamme Aviser. Før Struensee havde de, som det
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vil erindres, været under skarpt Tilsyn'"^). Efter at de

^aa under ham havde kunnet boltre sig frit, skulde de nu

bastes igjen paa forskjellig Maade. Ved en Kabinetsordre

til Kancelliet af 16. Marts 1772 udtaltes det, at Kongen

med Mishag fornemmede, at Tid efter anden Nyheder ind-

rykkedes i de kjøbenhavnske politiske Tidender, som kun

med liden Overlæg henskreves, og som præjudicerede

Hans Majestæts Interesser. De skulde derfor med Hen-

syn til de Hans Majestæts Riger og Lande vedgaaende

Artikler herefter staa under Kancelliets Tilsyn^-*). Følgen

af dette Forhold var, at snart maatte Udgiveren af Adresse-

avisen bøde 1 Rdl., fordi han havde berettet et Rygte

om, at der var udbrudt Feber i Militærets Barakker ^^);

snart forbydes det Aviserne at meddele Forordninger, før-

end de vare publicerede, og ligesaa at offentliggjore noget

vedrørende Landmilitæret, naar det ikke i Forvejen var

meddelt dem fra Generalitetet ^^). Samtidig dermed havde

Regeringen paa et andet Omraade grebet ind, nemlig imod

et fransk Digt, der kaldtes Critique de la lettre de SiiJnn.

Det har tydelig nok vakt Fvilje, at Suhms stærke natio-

nale Standpunkt her blev kritiseret, og at en vis Sympathi

med Struensee skinnede igjennem. Digtet blev konfiske-

ret, og der blev paalagt den, der havde trykket det, en

Bøde paa 4 Rdl.i').

Hvor ubetydelige end disse Træk i og for sig ere,

vise de en umiskjendelig Lyst til at holde Aviser og Flyve-

skrifter indenfor saa snævre Skranker som muligt. Rege-

ringen var allerede ved at komme ind paa den betænke-

lige Vej at slaa løs med kongelige Resolutioner eller Kan-

celliskrivelser og straffe rent arbitrært.

Det var, medens denne Stemning imod Pressen her-

skede, særlig paa de højeste Steder, at der i Foraaret 1772

i Adresseavisen blev falbudt fra en Boghandel et Flyve-

skrift ved Navn: »Det forvandlede Danmark eller

upartiske Tanker om de nye Forandringer<?,
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Det var affattet i den loj'aleste Tone, og der udtaltes

blandt andet den varmeste Sympathi med den nationale

danske Aand, der viste sig hos Regeringen. Men Hoved-

sagen i Skriftet var en Omtale af forskjellige af de vig-

tigste af Struensees Institutioner, Kancelliet, Finanskolle-

giet. Kjøbenhavns kommunale Ordning og den almindelige

Plejeanstalt. Selv om der blev fremhævet visse Enkelt-

heder, som burde ændres, var det dog kj endelig Forfatte-

rens Ønske at anbefale disse Institutioners Bevarelse i den

Form, Struensee havde givet dem. Naar det for den, der

nu læser de^te Flyveskrift, er let at se, at den anonyme

Forfatter ingen anden har været end Kjøbenhavns Over-

præsident fra Struenseetiden, Grev U. A. Holstein '^) . der.

som det vil erindres, strax efter 17. Januar var bleven

fjærnet fra denne Stilling for at skulle vende tilbage til

sit gamle Amtmandskab i Tønder*), kan man være vis

paa, at det dengang baade ved Hoffet og i Eegerings-

kredsene ikke mindre let blev set, at han var Forfatteren.

Eimeligvis har netop det. at han dristede sig til at op-

træde paa denne Maade, paa allerhøjeste Steder forøget

Forargelsen over at se Struenseeske Indretninger blive

offentlig roste, saaledes som det her skete.

Nok er det. Det blev i den Anledning bragt paa

Bane i Statsraadet, sandsynligvis af Arveprinsen, at det

var nødvendigt at standse Frækheden i Pressen. Gjenind-

førelsen af Censuren blev foreslaaet, i det mindste for en

stor Del Skrifter. Som en Følge heraf skrev Thott den

28. Maj en Ordre til Kancelliet, hvori det hed, at, da

Kongen havde erfaret, at »under Skin af bevilgede Skrive-

frihed trykkes og sælges adskilhgt, som baade er opdigtet

og uanstændigt«, var det Kongens Mening, at det vel »skal

have sit Forblivende ved Skrivefriheden i Henseende til

Videnskaben paa en anstændig Maade; men Kongen vil

*) Se Side 117.
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derhos, at angaaende Hoffet og Staten inaa intet uden

Censur af det danske Kancelli trykkes, ligesom ingen Par-

tikulær ved offentlige Skrifter uanstiendigen maa angribes

<?ller angives, alt under Straf efter Loven og andre herom

forhen gjorte Anordninger.« Sagen gik altsaa til Kan-

celliet.

Medens den laa her, tik Arveprinsen en ny forskræk-

kelse. Den 17. Juni kunde man i Adresseavisen læse,

at et Ugeblad Statsmanden vilde udkomme >åmorgen«.

Der blev udgivet et Nummer deraf og dernæst to andre

under Navn af Antistatsmanden, der sammen med det

skulde danne et Slags Hele. Den anonyme Forfatter var

en af Trykkefrihedstidens værste Smørere, J. Bynch, og

disse hans Blade vare da ogsaa noget elendigt Tøjeri, som

det ikke var værdt at skjænke en Tanke. Men ulykkelig-

vis vidnede de om Sympathi for Struensee, og de haanede

de nedrakkende Flyveskrifter og Digte om denne, der vare

fremkomne efter 17. Januar, ligesom de ogsaa indeholdt

nogle Spydigheder om Forgudelsen af Konge og Konge-

magt. Det mente Arveprinsen maatte straffes, og han

talte da derom med sin Tillidsmand i Statsraadet, Schack

Rathlou. Hojst forbausende ser man da denne — man
kan ikke se i Kraft af anden Bemyndigelse end Arve-

prinsens Ønske — tale med Politimester Fædder om denne

Sag, og for ikke at spilde Tiden, indtil Statsraadet holdt

Møde om nogle Dage, strax give ham Ordre, endog paa

alier højeste Befaling, til at tiltale Forfatter og Bogtrykker

af disse Blade ^^) (27. Juni). Men i sin ophidsede Stemning

fandt Arveprinsen dog, at det ikke gik hurtig nok, og,

da han atter saa dem averterede den 4. Juli, skrev han

samme Dag forbitret til Schack Rathlou: »Jeg har endnu

i Adresseaviserne set, at det omtalte Blad er anmældt til

Kjøbs, omendskjønt jeg havde troet, det var konfiskeret. Jeg

beder Dem have baade Bogtrykkeren, Forfatteren og Skriftet

i Erindring, at Regeringen og Lovene kunde igjen blive
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ærede hos os.« Sagen forte da til. at Bynch blev dømt

af Politimesteren til 50 Edlr.s Mulkt, og, da han var fat-

tig som en Kirkerotte og umulig kunde udrede denne

Bøde, blev det forundt ham at sidde den af med 14 Dages

Vand og Brød. Imidlertid havde man ogsaa taget Hævn
over TJ. A. Holstein. Da det tydelig nok var umuligt at

faa ham dømt ved Retten, blev han ved Kabinetsordre

af 9. Juli afsat fra sit Embede som Amtmand med en

Pension paa 1200 Rdlr.

Samtidig med at Hoffet blev saa ubehagelig berørt

ved Skrifter i formentlig Struenseesk Aand, holdt det

heller ikke af, at det Forsvar, som J. H. E. Bernstorff i

Efteraaret 1766 havde affattet imod Danneskjolds Angreb,

efter hans Død var blevet udgivet paa Tysk og Fransk af

en Louis Hess, der havde forudskikket en Lovtale over

den afdøde. Der blev igjennem Kancelliet 27. Juni sendt

Politimesteren en Ordre til at forhindre Salget af dette

Skrift som formentlig uvederhæftigt. Higen kan være i

Tvivl om, at det ikke faldt i god Jord, naar Bernstorff

pristes i saa stærke Toner, som det her skete, og Osten,

hans gamle Uven, havde derfor næppe vanskeligt ved at

udvirke dette SkTidt^«).

Imidlertid tog Kancelliet Trykkefrihedsspørgsmaalet

med Eo. Det havde kun liden Lyst til at komme ind

paa at foreslaa Censur, og det fulgte Stampes Mening,

at man foreløbig skulde lade det have sit Forblivende ved

den fra Struenseetiden giældende Bestemmelse af 7. Ok-

tober 1771. Da denne Kancelliets Indstilling (af 16. Juli)

kom til Gehejmestatsraadet, tik den samme Opfattelse,

trods Arveprinsens lidenskabelige Stemning. Overvægten

her, og man lod (23. Juli) Kongen beslutte, at Sagen

skulde -udsættes dette Aar, da den igjen kan foretages«.

Medens Sporgsmaalet om Trykkefriheden saaledes laa

hen, opkom der en Pressesag, der vakte betydelig Opsigt.

En exalteret unsr Mand ved Kavn Kristian Thura. som
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allerede tidligere havde udgivet flere Flyveskrifter, lod et

nyt saadant komme frem. der hed »Den patriotiske

Sandsiger«. Skjont det var affattet under Strueensee

og til Dels under Indtrykket af hans Styrelse, vilde dets

Forfatter dog ogsaa efter hans Fald have sine Meninger

frem. og de vare paa flere Punkter paafaldende vidtgaaende.

Det lod saaledes alt andet end monarkisk, naar han skrev:

»Kloge Folk anse ikke længere Regentens Mandighed at

være af nogen Betydenhed, end naar han bruger den som

Guds Tjener og i Guds Sted.« Ogsaa forkastede han

fuldstændig den passive Lydighed, og han dristede sig til

at sige. at den souveræne Myndighed i visse Tilfælde kunde

lilive skadelig. Den Ærbødighed, han havde for Kri-

stian YIs Minde, hvem han nævnede som gudelig og viis,

hindrede ham ikke i at stemple et af denne udstedt For-

bud mod at give Almisse som en ganske ugudelig For-

ordning, og han tillod sig endog at paastaa — forovrigt

meget fornuftig — . at Kongelovens Fastsættelse af en Kon-

ges Myndighed til hans »trettende Aar fuldendt, det fjortende

begyndt« var ganske umulig og burde forandres. Ikke

mindre formasteligt var det. naar han fremhævede Nod-

vendigheden af. at der blev tilføjet til Kongeloven en Be-

stemmelse om. "hvorledes det skulde tilgaa, om Kongen

var berøvet Fornuftens Brug.«

I Virkeligheden laa intet Forfatteren fjæmere end at

ville prædike Ulydighed, end sige Opror imod Kongehuset,

og det havde endog været hans Tanke at hore Hoffets

Mening om Skriftet, inden det kom ud; men ved et Uheld

blev det dog solgt af vedkommende Boghandler, inden han

havde faaet de høje kongelige Personers Skjon at vide.

Ulykkeligvis vakte det, da det kom ud. Forfærdelse paa

højeste Steder: Thura blev sat under Tiltale (Oktober

1772), og som en formentlig farlig Person blev han sat i

Blaa Taarn. hvor han vel fik sit eget Værelse, men for-

mentes Bruff af Skrivematerialier. Han maatte kun tale
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med andre i Opsjnets Nærværelse ^^). Under den Proces,

der førtes imod ham, gik Generalfiskalen Wiwets Anklage

nd paa, at han sknlde dømmes efter D. L. 6—4—], alt-

saa have samme Straf som den, Struensee fik: men den

Kommission, der domfældte ham, nøjedes dog med (1. Marts

1773) at dømme ham til at miste Ære og Gods. Denne

Straf blev bagefter formildet, om end ikke saa meget,

som Kancelliet havde foreslaaet. Han blev sat paa Munk-

holm paa Kongens Naade, ikke efter Kancelliets Forslag

paa Kristiansø--). Nogle Aar senere (1779) blev det dog

tilladt ham at bo paa Bornholm 2^).

Et lille Tillæg fik denne Sag, da der i Anledning af

Thuras Domfældelse udkom et lille Flyveskrift: »Den poli-

tiske Sandsigers Bedrifter, Bedømmelse og Dom«.
Man fandt paa højere Steder, at der i det fandtes »ad-

skillige utilbørlige og ubetænksomme Udtrj^k.^ Der blev

derfor (24. Maj 1773) givet Ordre til at konfiskere det, og,

da det var blevet oplyst, at Forfatteren var en Student

Prahl, blev det paalagt Konsistorium ved Universitetet at

kalde ham for sig og give ham en alvorlig Advarsel om
at vogte sig for i Fremtiden at udgive den Slags utillade-

lige Skrifter, da han i saa Fald niaatte vente »vedbørligen

at blive anset »
2*).

Man faar stærkt det Indtryk, at det har været en

exalteret religiøs Stemning, der havde ført Thura til det

Skridt, som voldte ham saa svær en Straf. Det gik en

anden Mand heldigere, der samtidig fra et modsat religiøst

Stade i nogen Tid vakte Eegeringens Yrede. Som en Følge

af en Indberetning fra Generalsuperintendenteri i Slesvig og

Holsten, Adam Struensee, havde Overkonsistoriet i Gluck-

stadt 9. Marts 1772 igjennem Tyske Kancelli gjort opmærk-

som paa et stærkt fritænkersk Skrift, der var udkommet

i Pløen under Navn af »B latter ans Liebe der AVahr-

heit«. Det viste sig snart, at Forfatteren var General,

Grev H. AV. Schmettow, som vi tidligere have set være
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kommanderende General i det søndenfjeldske Norge i Kri-

>;tian Vils første Regeringsaar. Men naar man vilde ham
til Livs, var der den Vanskelighed, at Skriftet baade var

trykket, medens der under Struensee havde hersket uind-

skrænket Trykkefrihed, altsaa inden Reskriptet af 7. Ok-

tober udkom (for Hertugdommerne 18. Oktober), og at det

slet ikke var blevet falbudt. Dette gav Schmettow, der

havde stort Talent til at være grov. Anledning til, da der

blev afkrævet ham Forklaringer, at sige Overkonsistoriet

i Gliickstadt og Tyske Kancelli de størst mulige Uljehage-

ligheder, og han føjede hertil den rigtignok højst usikre

Paastand, at han endog i en saadan Sag alene havde at

svare for en militær Domstol. Man kunde have ventet, at

Regeringen overfor en saa udfordrende Optræden vilde

have taget stærkt fat paa ham; men i det Sted trak den

forbausende nok i Land, og en kongelig Skrivelse til Tyske

Kancelli af 19. Marts 1773. — der, efter hvad der fortælles,

skyldtes et Brev fra Køller-Banner til Schmettov^s For-

deP^) —
,
gav Ordre til at standse Sagen, da »man havde be-

tænkt, at den kun vilde gjøre Folk mere nysgjerrige efter at

opsøge dette slette og skadelige Skrift«. Naar man ser,

hvorledes Regeringen ellers optraadte imod »slette og skade-

lige Skrifter«, kan man kun kalde dette en daarlig Maade at

dække et Tilbagetog paa. Den tog sig blot den tarvelige Til-

fredsstillelse at lade Schmettow faa en Næse for upassende

Skrivemaade imod Overkonsistoriet og Tyske Kancelli ^^).

Det skulde have været en almindelig Litterat og ikke en

hojfornem General, der havde budt Regeringen sligt, og

Piben vilde have faaet en anden Lyd. Men om Schmettow

end altsaa slap for videre Ulemper, kom denne Sag aaben-

bart til at veje med paa Vægtskaalen over Pressens

forskjellige Forbrydelser som noget, der hidsede Stemnin-

gen imod den.

Ganske i Forbigaaende skal der gjøres opmærksom paa,

at i Anledning af, at der var begyndt at udkomme en
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saakaldet theologisk Journal, der indeholdt Kritiker

over Prædikener, som blot vare holdte, men ikke udgivne

i Trykken, indskærpede Eegeringen et ældre Forhud mod

den Slags Anmældelser. der unægtelig ogsaa vare utilbør-

lige. Tidsskriftet maatte gaa ind (November 1772). Uden-

for Kongeriget Danmark rammedes de altonaiske politiske

Tidender af et ubehageligt Slag, da Kongen 15. Oktober

1772 lod Thott befale Tyske Kancelli, at de skulde sæt-

tes under Censur.

Ogsaa Kristiania, det kan tillige mærkes, havde paa

denne Tid ydet et Bidrag til Pressesagens Historie, idet

de der udkommende Intelligenssedler havde indeholdt »tve-

tydige og efter Anseelse oprørske Breve« fra en saakaldet

AVesten og en Nordwesten*). I Anledning heraf havde

Stiftamtmanden havt Bladets Bogtrykker for sig og til-

holdt ham at indsende til ham selv, hvad han agtede at

indfore i sine ugentlige Blade, som ej angik forlangte Be-

kjendtgjorelser eller Tillysninger. Med andre Ord, Stift-

amtmanden havde her paa egen Haand villet "indføre Cen-

sur. Derpaa havde Bogtrykkeren svaret med i det næste

Nummer at lade de to første Sider staa in blanco, og for

denne Uartighed vilde Stiftamtmanden have ham straffet.

Den kongelige Kesolution lød paa, at Sagen kunde udsæt-

tes, og der kom aldrig noget ud af den -^). Derimod ved-

blev Stiftamtmanden at udøve Censur imod »Intelligens-

sedlerne«, hvis Udgiver tabte Modet til at gjøre videre

Modstand '^).

Imidlertid var Aaret 1772 gaaet til Ende, og, som

det vil erindres**), var der 23. Juli faldet Piesolution for,

at Trykkefrihedssagen skulde »udsættes dette Aar, da den

igjen kan foretages«. Som en Følge heraf tog Danske

Kancelli den atter for i December 1772. Det tilskrev da

*) Se om disse Breve ovenfor S. 75.

•=*) Se ovenfor S. 152.
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Kongen, at det med det første vilde indsende en Forestil-

ling derom, men at det, indtil sligt skete, holdt det for

tjenligst, at det blev befalet alle Værter ikke at til-

stede, at man oplæste og forklarede utilladelige Skrifter

hos dem. Der var netop den Gang kommet Klager til

Kancelliet fra Magistraten i Kjobenhavn over, at den havde

ondt ved at styre Byens Almue, der blandt andet hidse-

des ved de daarlige Skrifter. Men Kongen resolverede

dog, at Spørgsmaalet om en Befaling som den paatænkte

skulde »udsættes indtil den almindelige Anordning« 2^), og,

efter at Kancelliet derpaa havde givet sig i Kast med

denne, foreslog det 17. December, at Skrivefriheden vel

skulde vedblive at gjælde med Hensyn til »Videnskaber-

nes Udbredelse og nyttige Tings Opdagelse«, men at ellers

Ordningen skulde føres tilbage til, hvad den havde været

før Struenseetiden. Dette fandt Statsraadet altfor uklart,

og det blev derfor befalet Kancelliet tydeligere at angive,

i hvilke Tilfælde Skrivefriheden skulde vedblive at gjælde.

Det efterkom Ordren; men det viste sig da, at Statsraadet

heller ikke nu havde Lyst til at have med den kildne Sag

at gjore. Den 14. Januar 1773 faldt den kongelige Ke-

solution om, at den skulde udsættes indtil videre ^'^^).

Det var i den nærmest følgende Tid, at Thuras og

Schmettows Sager kom til Ende. Senere vakte det i Som-

meren 1773 en ikke behagelig Opsigt, at en Mand fra

Oldenburg ved Navn Bardewyck paa flere Steder i Pro-

vinserne ikke alene solgte Oversættelser af Wiwets, Bangs

og Uldalls Taler fra Processen mod Struensee og Brandt,

men ogsaa højst ubesindig udlod sig om Sympathier, der

næredes for Struensee 0. a. m. Endnu værre var det dog,

at en Boghandler Proft havde solgt det ovenfor omtalte

Skandskrift imod Dronning Juliane Marie, der tillagdes

den fingerede Konferensraad Eothes*). Han blev af Po-

*) Se ovenfor S. 3H.
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litimesteren idomt en Bøde paa 500 Edl., der dog blev

nedsat til 100 Edl., da han krøb ynkelig til Korset og

undskyldte sig med, at han ikke havde kjendt Indholdet

af de ham fra Udlandet tilsendte Skrifter, som han havde

solgt 3'^). Derimod offentliggjordes der ikke paa Dansk

noget Skrift og ej heller nogen Avisartikel, der med

Grund kunde vække Uvilje. Men desuagtet blev det

5. Maj efter Kongens udtrj'kkelige Befaling af Kancelliet

forbudt de kjøbenhavnske BogtrA'kkere, »i Aviserne, Adresse-

kontorets Efterretninger eller andre løbende Blade at ind-

føre Bynyt«, og som Følge deraf hk Bogtrykker Berling

en alvorlig Advarsel, da han i sin Avis havde indført den

formastelige Meddelelse, at efter Forlydende var Justits-

raad Bornemann i Højesteret bleven udnævnt til Etatsraad

og Kammeradvokat Bang bleven Justitsraad. ^^).

Huske vi ved Siden heraf paa, hvorledes i Forvejen

de spagfærdige indholdstomme Aviser og, hvad der ud-

kom af Ugeblade, var under Opsigt af det offentlige og

rammedes af Forbud, Advarsler, Konfiskationer og Mulkter,

skulde man synes, at denne Del af Litteraturen var til-

strækkelig under Ave: men det fandt man ikke ved Hoffet,

og den 12. September 1773 sendte Arveprinsen Danske

Kancelli en Skrivelse, hvori det hed: »Ligeledes behøves

og en Forestilling, hvorledes man kunne (!) reglere for

Avisskriverne følelige Mulkter, naar de indrykke anstøde-

lige Ting.« 32^. Dette Bud efterkom Kancelliet, og det

indsendte 6. Oktober en Forestilling, der efter at have

været godkjendt i Statsraadet blev offentliggjort som det

meget omtalte Reskript af 20. Oktober 1773. Det hed i

dette, at Politimesteren i Kjobenhavn alvorlig skulde be-

tyde Udgiverne af Adressekontorets Efterretninger og

Aviserne samt andre Ugeblade i Kjøbenhavn, at ^>ue

aldeles ikke maa understaa sig derudi i Almindelig-

hed at indføre noget, som ikke i slige Tidender har Sted

eller stemmer overens med de derpaa givne Privilegier, og
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især ikke at indføre noget, som enten angaar Staten og

Regeringen, almindelige Foranstaltninger eller andre Strids-

skrifter, især hvor Personer derved angribes, ej beller By-

rygter eller andre opdigtede Fortællinger, som indebolde

noget fornærmeligt eller uanstændigt.* Overtraadtes dette

Forbud, skulde Politimesteren strax diktere Udgiverne en

Mulkt fra 50 til 200 Edl. Denne Kjendelse kunde ikke

appelleres.

Der tales, som man ser, i dette Eeskript kun om
Aviser og Ugeblade*) og, hvad der er i huj Grad paafal-

dende, Eeskriptet vedrørte alene Kjøbenhavn. Selv om
det hidtil kun havde været den kjobenhavnske Presse, der

havde havt Betydning i Regeringens Ojne, er det dog be-

synderligt, at der skulde gives friere Spillerum for dem,

der vilde bruge Pressen udenfor Hovedstaden. Denne Be-

synderlighed varede da heller ikke længe. En Kabinets-

ordre af 18. November fastslog, at Reskriptet ogsaa skulde

gjælde andre Steder i Kongens Riger og Lande. Men
hertil føjedes endvidere Befaling til Kancelliet om at ud-

stede en Kundgjørelse. hvorefter Bestemmelserne om Pres-

sen »ogsaa skal forstaas om Kobberstykker, da Straffen

skal være lige stor for den, der stikker saadan Plade, og

for den, der falbyder Aftrykkene, hvad enten disse ere her

gjorte eller andensteds fra indførte, saa at alle Bekjendt-

gjørelsesmaader af. hvad der er stridigt mod Lovene og

vore Befalinger, hvad enten den sker ved Trj'kning eller

Kobberplader, eller paa hvad Maade ske kan, skal straffes

efter, hvad vi for de flyvende Blade have fastsat. Thi

haver vores Kancelli at tilkjendegive for vores Politimester

denne vores alvorlige Vilje.« En Kundgjørelse herom ud-

færdigedes da ogsaa 27. November.

Selv om man kunde have ønsket denne Befaling tyde-

*=) Regeringen tænkte aabenbait ogsaa paa, hvad vi vilde kalde

Flyveblade.
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ligere udtn'kt. kan der dog ikke være Tvivl om, at, hvad

Politimesteren herved tik Eet til at straffe, var satiriske

Blade, hvad enten de kom frem som :> Kobberstykker«

eller paa anden Maade (f. Ex. som »Træsnit«). I og for

sig var dette et meget naturligt Tillæg: saadanne Blade

kunde være nok saa ubehagelige som Avisartikler. Men

videre gaar Ordren til Politimesteren aldeles ikke. og det

er da klart, at der hverken ved Reskriptet af 20. Oktober

eller ved dette Tillæg er blevet tænkt paa at sætte hele

Litteraturen under Politimesterens vilkaarlige Tilsyn. Den

ældre ret almindelige Opfattelse, at Fortidens Censur var

bleven afløst af et saadant Tilsyn, har ikke været beret-

tiget ^s).

Ganske vist fremkaldte Eeskriptet en Skræk, der

bredte sig langt ud over Avisernes og Flyveskrifternes

Kreds. Suhm udtalte med rene Ord, at nu var Trykke-

friheden ophævet, og man var værre Slaver end forhen^*).

Xaar P. A. Heiberg saa sent som 1790 talte om Politi-

mesterens Gehenna paa Gammeltorv, giver det stærkt Ind-

trvkket af en lignende Opfattelse. Men Litteraturens og

Pressens Historie i den nærmest følgende Tid viser for-

mentlig klart, at Politimesterens MAndighed ikke har

strakt sig videre, end her er sagt. Der findes fra den

Guldbergske Tid na^ppe mere end siger og skriver 3 Til-

fælde, hvor den er kommen til Anvendelse. De 2 første

Gange var overfor 2 Numre af Adresseavisen i Aaret

1773 (Nr. 194 og 195)35). Adressekontorets Ejer blev i

begge Tilfælde idømt en Mulkt paa 50 Rdl., der dog af

Eegeringen blev nedsat til 30 Edl. Den ene Gang var

det for at have meddelt et Bmgte om. at Hofprædikant

Schmidt var bleven udnævnt til Stiftsprovst i Kristiania,

en Meddelelse, der Dagen efter blev rettet til, at han var

bleven Biskop deroppe; den anden Gang var det paa Grund

af en Artikel om Bøndergaardes Størrelse, der var ind-

rykket i Avisen og mentes at være et »Stridsskrift«, fordi
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det indeholdt et skarpt Angreb paa en Recension i Kritisk

Journan^). Mere bekjendt er en Sag i Anledning af et

Digt Morpionaden fra Aaret 1774. Dette Digt, der — for-

modentlig dog med Urette — tillægges Pram, var baade

i og for sig slet og letfærdigt, og det indeholdt under

Form af en Tilegnelse en gemen, ærekrænkende Fornær-

melse imod den udmærkede Skuespillerinde Karoline Halle*).

Straffen, 50 Rdlr.s Mulkt, blev idømt Bogtr3kkeren ifølge

en Klage fra Skuespillerinden, og den var vel fortjent ^^).

Da den hele Pjece kun er 22 Sider lang, har Politime-

steren rimeligvis opfattet den som faldende ind under det

ubestemte Begreb flyvende Blade, og han havde end ikke

selv her taget Initiativet. Flere Tilfælde er der ikke fra

denne Tid.

I en langt hojere Grad end Politimesterens Optræ-

den er det Regeringens egen vilkaarlige Indgriben, der

med Hensyn til Pressen fængsler Opmærksomheden. Ganske

som den havde vist sig ved flere Tilfælde allerede, inden

Reskriptet af 20. Oktober udkom, ser man den i den føl-

gende Tid komme frem, især ved Kabinetsordrer, Kancelli-

skrivelser 0. a. 1. i Anledning af formentlige Udskejelser i

Pressen ^^). Der viser sig her en Smaalighed, som gaar

til det utrolige. Da f. Ex. Adresseavisen 17. April 1780

indeholdt et Par Vers, der i Anledning af, at Overjæger-

mester Gramm var bleven afløst i sin Stilling af en Grev

Holstein, udtalte Lovprisninger over begge disse Mænd og

takkede »den store Kristian^: for Holsteins Udnævnelse, fandt

Kabinettet med en forbausende Skarpsindighed, at der i

disse Yers indeholdtes Udtryk, som stred imod s vore

gjorte Anstalter ved Forstvæsenet« , og det blev derfor

paalagt Politimesteren at inddrive en Mulkt paa 50 Rdlr.

hos vedkommende^^). Paa lignende Maade befaler Kon-

gen, at der skal betales Mulkt af Redaktionen for Aften-

') Mere bekjendt under sit Navn som gift, Karoline Walter.
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posten i Anledning af et Par Numre, hvori det ikke er

muligt at opdage andet strafbart end en Fortælling om

en Spydighed, som den engelske Konge Vilhelm III i sin

Tid havde sagt paa den dansk-norske Enevældes Bekostning.

Der gives en anden Gang (1. April 1780) Stiftamtmanden

i Ivi'istiania Ordre til at inddrage alle Exemplarer af ^et

lidet Ark med Titel Eftertiden« og advare Forfatteren

Pastor AVilse om at tage sig iagt. Da Berlingske Ti-

dende engang havde indeholdt en Meddelelse om, at et

dansk Skib skulde være opbragt af en algiersk Sørover. be-

fales det, at Avisskriverne skulde tilholdes ikke at indfore

saadanne Efterretninger ^'^).

Men især vakte ethvert Forsug paa at kritisere ud-

stedte Anordninger Mishag. Saaledes faar Kancelliet'*^)

en Gang Ordre til at lade Direktionen for Adressekontoret

vide. at den skal »betyde Forfatterne af den nye Kritiske

Journal, at de have at afholde sig fra den taabelige Dum-

dristighed at sladre om de Anordninger og Foranstaltnin-

ger, Vi finde for godt at gjore, da de ellers have sig selv

at takke for den Straf, de ufejlbarlig skal falde i<s. Endnu

skrappere tog Kabinettet dog fat i Anledning af nogle

Artikler i et Par jydske Blade. Saaledes maatte 1778

Bogtrykkerne af det maanedlige Tillæg til de Aalborgske

Efterretninger for i et Xummer »at have trykt om poli-

tiske og vore Anordninger vedkommende Sager dristige og

slette Ræsonnementer« strax betale 200 Edlr. til Byens

Fattigkasse^^). Hvad det her havde drejet sig om, var

aabenbart en ret skarp Kritik, der var bleven givet af en

ny Forordning om Brændevinsbrænding. Og da den se-

nere noksom bekj endte Fr. Kr. Tøniije Liittichau i Yiborg-

saniler havde rettet et unægtelig hvast Angreb paa den

Inkvisition, som Forordningen om Brændevinsbrænding

fremkaldte, blev det (1774) befalet ham at betale en Mulkt

paa 1000 Kdlr., hvis han vilde undgaa Generalfiskals-

tiltale").



Regeringen og Pressen efter 1773. l'aS

Der har, som det vil ses, i det foregaaende kun været

talt om Indgriben imod Aviser og Flyveblade. Men utvivl-

somt er Kabinettet ogsaa enkelte Gange optraadt imod

Boglitteraturen, hvor det mente at l)urde vaage over Re-

ligion eller Moral. Saaledes blev det befalet det theolo-

giske Fakultet at indmelde, naar der fra Udlandet indfor-

tes Skrifter, der stred imod den hellige Skrift og Kirkens

symbolske Boger ^*), ligesom ogsaa dets Erklæring afkræ-

vedes, om ikke 3 i en Avis anmældte Afhandlinger stred

imod den danske Kirkes symbolske Boger. Ogsaa selve

Anmældelsen fandt Kabinettet mistænkelig*^). Bekjendt

er Eegeringens usigelig bornerte Befaling til det samme

Fakultet om at udtale sig angaaende en paatænkt Over-

sættelse af "Werthers Leiden, der maatte gjælde for at

være »et Skrift, der bespottede Religionen, besmykker

Lasten og kan fordærve gode Sæder« ^^). I Henhold til

Fakultetets Erklæring blev saa Oversættelsen forbudt. Men
især har der været talt om Regeringens Holdning mod
de af T. C. Bruun udgivne frivole Fortællinger: Mine Fri-

timer. En Kabinetsordre af 16. December 1783 befalede

nemlig, dels, at Skriftet skulde konfiskeres og Forfatteren

bode en Mulkt af 100 Rdlr., dels hedder det, ^skal For-

fatteren, da han nodvendig maa være et vankundigt og

slet Menneske, der har stiftet Forargelse og ikke undset

sig for at vanære sig og Publikum, bedre undervises, og

til den Ende er det Vores alvorlige "Vilje, at han skal

bedre undervises og om sin Synd overtydes«. Biskoppen

skulde derfor lade et Par Præster overhore dette Menne-

ske, og, »om de tinde, hvilket er troligt, at han er et ondt,

vankundigt, fordærvet Menneske, saa udnævne en Skole-

holder, som ham i den sande Kristendom og Dydslære

kan underrette, med mindre en af Præsterne selv sig go<l-

villigen dermed vil befatte«. Viste han sig uvillig eller

gjenstridig, skulde det indberettes, for at et saadant ondt

og for den oftentlige Dyd skadeligt Menneske kan sættes

11*
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enten i Tugthuset eller Rasphuset«. En taabeligere Maade

at tage en saadan Sag paa kan vanskelig tænkes.

Der er ingen Tvivl om, at de allerfleste af disse

Skridt fra Regeringens Side skyldtes Guldberg, og der er

derfor Grund til med dem at sammenholde de vel kj endte

kritiske Bemærkninger, han sendte Suhm efter at have

gjennemgaaet KuiTekturarkene til hans Udtog af Fædre-

landets Historie. Det var paa en Maade en Censur, Guld-

berg her foretog, næppe helt efter Suhms Ønske. Ret be-

tegnende er det, at Guldberg ved en af Bemærkningerne

har tilfojet: »Ogsaa ser jeg forud for Bogen Vanskeligheder,

naar den kommer ud, om den bliver saadan« . Den selvstæn-

dige kritiske Opfattelse. Suhm havde gjort gjældende med
Hensyn til adskilligt i den StjTelse, der havde været fort her

hjemme i Tidernes Løb, og i den Politik, der var bleven

fulgt udadtil, stemmede ikke med Guldbergs Opfattelse, at

der »for altjng skulde tales om vore Konger med Hede

og Ømhed«: han frygtede for, at ved en saadan Fremstil-

ling som Suhms vilde Bogen ikke blive det rette Middel

til at opdrage Ungdommen til Patriotisme og Hengiven-

hed for Kongehuset. Det var i meget venskabelige Ud-

tryk, at han gjorde sine Bemærkninger; men derfor vare

de dog lige tvingende'*^).

Selv om Politimesterens Myndighed efter Reskriptet

af 20. Oktober og Kancelliskrivelsen af 27. November 1773

kun strakte sig til Aviser, Ugeblade og Flyveblade, laa

der dog i den en Trusel imod Dagpressen og hele den

Flyveskriftlitteratur, der baade under Struenseetiden og og-

saa i de nærmeste Aar forud havde spillet saa stor en

Rolle. Desuden viste Regeringen, som vi nu have set,

at den var rede til at skride ind med Kabinetsordrer og

paa anden Maade for at ramme selve Boglitteraturen, naar

det behagede den. Ganske vist var det i og for sig et

Gode, at Censuren ikke gjenindførtes, og at man altsaa

var fri for de Baand, der ved den tidligere havde besvær-
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liggjort Udgivelse af Skrifter. Det maa heller ikke glem-

mes, at faktisk var det kun, naar Eegeringen mente, at

enten Sædeligheden eller det religiøse Liv var truet, at

den greb ind imod Boglitteraturen, og at det endda kun

skete et Par enkelte Gange. Den videnskabelige Littera-

tur rortes der ikke ved. Der tillodes endog, som vi senere

skulle se, i det mindste paa visse Omraader en fri Drøf-

telse af vigtige Samfundsspørgsmaal, og det selv om den

fremkaldte Udtalelser, der maatte forekomme Guldberg og

andre af de højst staaende Personligheder aldeles forka-

stelige. Men lige godt maatte dette Yilkaarlighedens Herre-

dømme, der kom i Gang efter 1772, true med at blive

en sand Plage, og det virkede aabenbart i det mindste i

flere Aar lammende paa den offentlige Forhandling. Det

er betegnende i saa Henseende, at, da Suhm 1774 udgav

en Fortælling Euphron, dristede han sig ikke til med det

samme at lade en Række Regeringsregler følge med, der

i Virkeligheden nødvendig hørte med til den. De inde-

holdt nemlig ret indgribende Pieformforslag i flere Ret-

ninger, der ikke kunde være Kabinettet og forskjellige

Stormænd behagelige.

Ottende Kapitel.

Alliance med Rusland og det holstenske Mageskifte.

S.Samtidig med, at Regeringen mente at have skabt

en bedre Ordning af Styrelse, af Samfundsforhold og Lov-

givning efter den Struenseeske Omvæltningstid, naaede

den et Maal udadtil, der længe havde staaet som det, der
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paa dette Omraade af Styrelsen mest af alt burde arbej-

des for. Det holstenske Mageskifte blev nu en fuldbyrdet

Kjendsgjerning. Men der skulde dog forst døjes adskil-

ligt, inden man kom saa vidt.

Vi erindre, at det kun var en forelobig Afslutning af

den gamle Strid med den ældre gottorpske Linie i Rus-

land, der var fastslaaet ved Traktaten af 22, April 1767.

Tilbage stod at sikre sig Stadfæstelsen af denne fra den

gottorpske Hertugs, Storfyrst Pouls Side, saa snart han

blev myndig ved at fylde 18 Aar, Ifølge Forbundstrak-

taten af 13. December 1769 skulde Underhandlinger om
denne Stadfæstelse allerede kunne aabnes, naar Storfyrsten

var bleven 17 Aar, d. v. s. efter 1. Oktober 1771: men

som tidligere omtalt vare alle Forhandlinger strandede, saa

længe Struensee vare ved Roret, og de vare ikke blevne

aabnede efter hans Fald. da Kejserinden saa Rantzau som

Medlem af Gehejmestatsraadet i Kjobenhavn. Naturligvis

hjalp det paa hendes Stemning, da Rantzau blev fjæmet.

Efter Meddelelse fra den fungerende Chargé d'Affaires i

Petersborg, Dreyer, gjorde Budskabet herom Underværker ').

Nu var det ogsaa, at Gustav III" s Statskup af 19, August

knyttede Rusland og Danmark-Norge tæt sammen, og en

fremragende Mand i det russiske Diplomati udtalte derfor

til Dreyer, at Danmark kunde opfatte Mageskiftesagen som

afgjort og Holstens Besiddelse som sikret^).

Da Bestemmelserne i Traktaten af 22, April 1767 i

høj Grad gik i det enkelte, mente man i Kjobenhavn gan-

ske naturlig, at Sagen snart maatte kunne bringes til

Ende ; der behovedes i Virkeligheden, skulde man tro, ikke

andet end Storfyrst Pouls Samtykke, og han blev allerede

myndig 1. Oktober 1772. Ogsaa kunde man holde det

for et godt Tegn, at Saldern i Oktober vendte tilbage til

Petersborg fra Polen, hvor han havde været i længere

Tid, Selv om han under sit Ophold i Kjobenhavn havde

vist sig i højeste Grad utaalelig, havde man dog hidtil
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stedse troet i ham at have den vigtigste Stotte med Hen-

syn til Mageskiftesagens Afgjorelse. Derfor havde man
ogsaa i Foraaret 1772 ment at maatte gaa ind paa et af

hans ikke ualmindelige Pengeprellerier og ladet ham faa et

Forskud paa 20000 Rdl. af de 100000, som man i sin Tid

havde lovet ham. at han skulde faa, naar Mageskiftet kom i

Stand, Men alligevel trak Sagen ud Maaned efter Maaned.

Eegeringen i Kjolienhavn følte sig selvfølgelig forpint der-

ved, og den fattede, hvad der laa nær, men dog ikke var

retfærdigt, den Mistanke, at Saldern vilde svigte den. Me-

dens der ingen Grund er for os til her at gaa ind paa

Enkeltheder-'^), fortjener det at nævnes som noget, der kan

have havt Betydning, at Kejserinde Katharina, der i Virke-

ligheden aldrig var overvættes vel stemt imod Danmark,

aabenbart hidsedes imod det af sin Veninde Fru Bjelke^)

i Hamburg, som hun satte meget højt. Det er sandsyn-

ligt, at hun i denne Stemning ikke har holdt det for

Tmagen værdt at forhaste sig. Hun fandt ingen Anled-

ning til. førend det passede hende selv, at indrømme Dan-

mark-Norge den endelige Afslutning af den Traktat, som

det i en Aarrække havde vist, at det ivrig attraaede.

Saldern havde rimeligvis Ret, naar han udtalte, at hun

helst vilde vente med Mageskiftet, indtil hun havde faaet

Fred med Tyrkerne. Først naar den var sluttet, vilde det

va're muligt for hende at fatte en afgj ørende Bestemmelse

om. hvilken Politik hun skulde følge imod Gustav IQ.

og det kunde derfor være klogt ikke at afslutte Forhand-

lingerne med den dansk-norske Regering, inden hun havde

sikret sig, at den vilde gjøre de Skridt imod Sverige, som

hun ønskede. Hvor lidet glad man i Kjøbenhavn under

disse Forhold var over Udsigterne, ses maaske bedst deraf,

at man ved Penge søgte at sikre sig Hjælp af den da-

værende russiske Statsafsending i Kjøbenhavn, Simolin.

der gjaldt for at have en Del at sige hos Panin. Der

blev nemlig givet ham Forsikring om en Gave paa 50000
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Edl., som skulde udbetales ham. saafremt Underhandlin-

gerne om Mageskiftet bleve bragte til en lykkelig Ende^)

(Marts 1773).

Aabenbart var det meget heldigt, at Osten netop paa

denne Tid blev fjæniet fra sin Stilling som Udenrigsmi-

nister. Det er allerede berørt, at den Tillid, man i Pe-

tersborg tidligere havde havt til ham, var bleven rokket.

Ikke mindre heldigt var det, at han blev aflost af en

^land, som man i Petersborg i den Grad stolede paa. som

Tilfældet var med Schack Eathlou. Nu endelig begyndte

der da at komme Fart i Mageskiftesagen. For en Del

hang dette vistnok sammen med, at Saldern ogsaa af

rent personlige Grunde ønskede Underhandlingen snarlig

endt. Der havde ved det russiske Hof været en hidsig

Strid mellem Udenrigsministeren Panin og Katharinas

Elsker Gregorius Orlof, og under den havde Saldern staaet

paa den sidstes Side. Men denne Strid var, trods Orlofs

høje Stjerne hos Kejserinden, endt med Panins Sejr, og

Saldern kunde derfor kun attraa ret snart at komme bort

fra Skuepladsen for Orlofs og hans eget Nederlag. Men

dertil vilde Afslutningen af Mageskiftetraktaten give en

fortrinlig Anledning. Han og ingen anden maatte nødven-

digvis blive den, der personlig kom til i Holsten at

sørge for Gjennemføreisen af, hvad man enedes om med

Danmark-Norge.

Altsaa blev der i Begyndelsen af April 1773 aabnet

Underhandlinger for Alvor med dettes Statsafsending

i Petersborg, Numsen; men det er betegnende for det

ufine i Salderns Karakter, at han brugte dette Øje-

l)lik til et nyt Prelleri. Han skrev nemlig til Schimmel-

mann, at han umulig, naar Mageskiftetraktaten var af-

sluttet, vilde kunne rejse fra Petersborg for at sætte den

i Kraft, med mindre han strax fik en Sum paa 12000

Rdlr. udbetalt. Naturligvis blev dette hans Ønske efter-

kommet.
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Det kunde, naar der nu virkelig skulde underhandles,

synes uheldigt, at Schack Eathlou bestemt udtalte, at han

kun midlertidig vilde lede de udenrigske Sager, og trods

alle indtrængende Modforestillinger, ogsaa fra russisk Side,

gjorde Alvor deraf ved at fratræde den 27. April. Uden-

rigsministeriet overdroges, som allerede sagt, nu til A. P.

Bernstorff^). Men lykkeligvis havde Navnet Bernstorff en

god Klang i Petersborg, og han gjaldt for at hylde sin

afdode Farbroders System. Han blev da ogsaa holdt for

tilstrækkelig russervenlig, og Underhandlingerne kunde

uforstyrrede gaa deres Gang.

Men ejendommelig nok, idet Kejserinden var villig

til at lade Mageskiftetraktaten blive til Alvor, skulde det

dog ske paa en saadan Maade, at hun sikrede sig imod,

at Danmark-Norge kunde falde paa senere i et dertil pas-

sende Øjeblik at svigte Rusland. I Slutningen af Marts

havde Panin antydet for Numsen, at det vilde være det

bedste Middel til at give Traktaten den størst mulige Fast-

hed og Kraft, saafremt man ogsaa lod Danmarks og Eus-

lands Interesser med Hensyn til Sverige faa en Plads i

den, den vilde da blive, hvad den burde være, et uopløse-

ligt Baand imellem de to Stater. Allerede ved Trak-

taten af 13. Decbr. 1769 var der peget paa, at. naar Mage-

skiftet var fuldbyrdet, vilde der derved være givet det faste

Grundlag for at forene de tvende Staters Interesser og for

at slutte »et stedse varende Forbund«, Men at man nii

fra russisk Side bragte et saadant Forbund paa Bane,

hang sikkert sammen med, at Fredsforhandlingen imellem

Ptusland og Tyrkiet var bristet. Naar nemlig som en

Følge heraf Krigen maatte fortsættes og Planerne imod

Sverige skydes ud i det fjærne, kunde det have Yærd at

holde Danmark-Norge i et Baand med Hensyn til denne

Fremtid. Selv om det i Øjeblikket var paalideligt nok,

vilde det dog være muligt, at det, naar den fælles Op-

træden imod Sverige blev skudt ud i Fremtiden, i Mel-
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lemtiden kunde blive draget bort fra det russiske Sj-stem.

Det var klogest at sikre sig derimod saa meget som mu-

ligt. Eet betegnende udtalte da ogsaa den russiske Yice-

kansler Ostermann en Del Aar senere til den dansk-nor-

ske Statsafsending i Petersborg, at Alliancetraktaten havde

været Betingelsen for, at Rusland havde villet indlade sig

paa Mageskiftet^).

Da Kejserinden altsaa havde taget sit Parti, gik Under-

handlingerne rask fra Haanden. Saldem drev Forhandlin-

gen for Mageskiftets Vedkommende, medens Panin arbej-

dede paa at faa en nv og tæt Alliancetraktat i Stand.

Den første af disse Traktater undertegnedes den 1. Juni

1773, Alliancetraktaten derimod først 12. August.

Mageskiftetraktaten, der sluttedes med Storf}Tst Poul

som Hertug af Holsten-Gottorp, var i alt væsenligt en

Stadfæstelse af Traktaten af 22. April 1767. Idet vi der-

for kunne fatte os i Korthed, skal der mindes om, at Stor-

fyrsten for sig og sine Efterkommere gav Afkald paa alle

Pordringer paa den tidligere hertugelige Del af Slesvig:

den danske Konge selv og alle hans Tronarvinger skulde

besidde dette Hertugdomme uforstvTrede, uden at der af

nogen, mindst af ham og hans Arvinger og Descendenter

kunde gjøres Krav derpaa. Han paatog sig tillige inden

3 Maaneder at skaffe Tilslutning hertil af de 3 yngre

Prinser af det holsten-gottorpske Hus. Fremdeles vilde

han overlade Kongen sin Del af Holsten; men til Veder-

lag derfor skulde denne afstaa Grrevskaberne Oldenburg og

Delmenhorst gjældfri, overtage det holsten kielske Huses

og Holstens Gjæld baade fra Tiden for 1720 og fra den

følgende Tid og betale 300000 Rdlr. grov Kurant til den

yngre gottorpske Linie, selvfølgelig dog kun paa den Be-

tingelse, at de f^Tstelige Personer, der hørte til den, op-

gav alle Krav paa Slesvig og Holsten. Endelig skulde

Arveprins Frederik give Afkald paa sin Ret til Stillingen

som Koadjutor i Bispedømmet Ltibeck, hvortil han var
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bk'ven valgt, og man forpligtede sig fra dansk Side til at

arbejde paa, at Domkapitlet i Liibeck valgte Peter Fr.

Allhelm, en Son af den daværende liibeckske Biskop Fre-

derik August, til at beklæde Stillingen, som paa denne

Maade vilde blive ledig. Det var i den provisionelle Trak-

tat (vj 27) blevet udtalt, at den danske Konge samtykkede

i. at Storfyrsten, hvis han vilde, kunde afstaa Grevska-

berne Oldenburg og Delmenhorst til sin nærmeste Agnat,

ja at han endog af al sin Magt vilde understøtte en saadan

Overdragelse, og nu i denne endelige Traktat (§ 12) er-

klærede Storfyrsten, at det var hans Agt at afstaa disse

Grevskaber som Etablissement for den yngre gottorpske

Linie. Begge de kontraherende Fyrster garanterede hin-

anden Besiddelsen af de Lande, som de gjensidig af-

stod, og tillige den yngre Linie Grevskaberne, som den

var udset til at faa. Man vilde fremdeles formaa Kejser-

inden til at overtage Garantien for Mageskiftet og Af-

staaelsen (§ 13). Endelig forpligtede begge Parter sig til

at ville arbejde baade ved det romersk-kejserlige Hof, paa

Eigsdagen i Kegensburg, og hvor det ellers var nødven-

digt, paa at Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst bleve

gjorte til et Hertugdomme og fik en fyrstelig Stemme paa

Eigsdagen^).

Med det samme Xumsen meddelte Eegeringen i Kjo-

benhavn, at han havde underskrevet Mageskiftetraktaten,

oversendte han ogsaa det russiske Forslag til den »Alli-

ance perpétuelle«, der skulde slutte sig til Afgj øreisen

af hin Sag. Bernstorff var ganske vist ikke blind for

Vanskelighederne ved Forholdet til Eusland. >Det er/>

skrev han 23. Juni til Reventlow, »ingen let Sag at be-

vare, hvad jeg holder for det ypperste af alle Goder, vor

Uafhængighed overfor en saa mægtig og fordringsfuld

Ven som Rusland, Selv i den holstenske Sag kan man
ikke tabe dette af Sigte«. Men trods dette delte han dog

den Opfattelse, der var gaaet i Arv fra den ældre Bern-
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storff og var fremherskende hos de allerfleste af Datidens

danske Stat smænd. at man maatte ønske en saa nær Al-

liance som muligt med Eusland. Der blev derfor ikke

Ildtalt Ønske om Forandring i det russiske Traktatudkast

undtagen i et enkelt Punkt, nemlig hvad StøiTelsen af

den Styrke angik, hvormed Danmark skulde hjælpe Rus-

land, saafremt dette blev angrebet, og man var endog rede

til at tage imod Traktaten, selv om denne Forandring

ikke fandt Sted. Katharina II gik imidlertid villig 'ind

paa det ytrede Ønske, og Alliancetraktaten blev da under-

skrevet den 12. August i Petersborg.

Hove daktstykket var et Forsvarsforbund, der, som alle-

rede antydet, blev sluttet for stedse, og det indeholdt Be-

stemmelser i vanlig Stil om. med hvor stor en Styrke man
skulde hjælpe hinanden i Tilfælde af, at den ene Part

blev angreben. Men med Rette har Bernstorff senere

udtalt om Traktaten, at der ved den ikke var tænkt paa

nogen anden Magt end Sverige^).

Det var imidlertid ikke alene paa Forsvar imod denne

Stat, at man i dette Øjeblik tænkte. Traktaten slutter

sig nøje som en skærpet Fortsættelse til den af 13. De-

cember 1769^°), idet den indeholder Bestemmelser om
fælles Indskriden i Sveriges Forfatningsforhold. Herom

handler en særegen Del af Traktaten, der bærer Navn af

»Acte separé et secret«. I denne erklære nemlig de

tvende Magter, at ved Sveriges nuværende Forfatningsfor-

hold var den casus foederis, som var bleven fastslaaet ved

Traktaten af 13. December 1769, fuldstændig indtraadt.

Derfor vilde de ikke svække nogen af de militære For-

holdsregler, de allerede havde taget, men tvært imod

stræbe efter at forstærke sig saaledes baade til Lands og

til Vands, at de vandt en fuldstændig Overlegenhed over

Sverige. Dog vilde de holde sig rolige, indtil Freden

imellem Rusland og Tyrkiet var sluttet, eller der indtraf

en anden Begivenhed, der frembød en gunstig Lejlighed
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til paanv at forhandle om at faa de Forfatningsforan-

dringer ophævede, som Gustav III havde indfort. Ogsaa

vilde Kejserinden til den Tid sætte sig i Forbindelse med

Kongen af Preussen og med England om mulig Samvirken

i Sverige").

Disse Traktater danne Slutstenen paa de mange-

aarige Underhandlinger, som den dansk-norske Krone

havde ført om sin Magtstilling i Hertugdømmerne, og,

hvad der stod i nøje Forbindelse dermed, tillige for at

sikre sig imod Eusland og Sverige. 3Ian var i Regerings-

kredsen i Kjøbenhavn saare glad over Mageskiftetraktaten,

over at have faaet, hvad man kaldte .^notre gy^ande af-

faire<, bragt i Orden: Staten var ikke mere truet med en

Gjentagelse af Farerne fra 1762 og ikke længere udsat

for, at Rusland fra Kiel skulde kunne tynge paa den:

man mente nu at bave vundet Herredømmet over hele

Sønderjylland for stedse, og man var befriet for alle de Van-

skeligheder, som Forholdet til Gottorp havde fremkaldt

ved Styrelsen af den kongelige Del af Holsten. Endelig

niaatte det kaldes en Fordel at faa Holsten arronderet i

Stedet for at skulle herske over de fjærnere og isoleret

liggende Grevskaber Oldenburg og Delmenhorst. Officielle

Festligheder indlod Regeringen sig vel ikke paa at fejre;

men den tolkede strax sin Tilfredshed, for ikke at sige

Taknemmelighed, ved et Brev, som Kristian \T[ 3. Juli

tilskrev Katharina II. Blandt andet udtalte han her det

Haab, at Kejserinden maatte føle Glæde over den Lykke

at have sikret sin troeste Forbundsfælle, utallige Menne-

sker og deres Efterkommere en Række rolige og lykke-

lige Aar, som de kun kunde vente af Hendes kejserlige

Majestæt ^-).

At det var en overordentlig stor Lykke for Danmark

at have opnaaet Mageskiftet, derom var der i hin Tid

næppe 'nogen Tvivl hverken i Indland eller i Udland ^^j.

Reverdil kaldte det endoor Danmarks Frelse. Men til Trods
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for det har man i den nyere Tid som bekjendt efter de

Ulykker, som den slesvig-liolstenske Bevægelse liar bragt

over Staten, dømt ganske anderledes om ]\Iageskiftet. Man
har ment, at det har virket til at fremme denne Bevæ-

gelse. Utvivlsomt er der noget sandt heri. Allerede i

Forvejen var, som vi vide, den kongelige Del af Holsten

forenet ved en Række administrative Baand med Slesvig,

saaledes at de til Trods for den korrekte officielle Opfat-

telse af Slesvig :*som et Stykke af og et Tilbehør til Dan-

mark«, paa visse Maader dannede en Helhed ved Siden af

Kongeriget Danmark. Hidtil var dog den Fare, der

kunde ligge heri, bleven modarbejdet ved Bevidstheden

om, at den større Halvdel af Holsten tilhørte en Fyrste-

slægt, imod hvem man maatte være paa sin Post, og om
at den styredes af en Embedsstand, der maatte gjælde for

bestemt fjendtlig. Nu derimod blev Forholdet et andet.

Nu kom Embedsstanden i Slesvig og hele Holsten til at

danne en Helhed paa en Maade, der skulde vise sig at

indeholde en stor Fare. Der er heller ingen Tvivl om,

at der i det Kielske vedblev at holde sig Levninger af

den imod Danmark fjendtlige Stemning, der i saa rigt

Maal havde hersket her i den tidligere Tid, og denne Aand

kunde let komme til at gaa i Arv til den efterfølgende

Tid og maaske under visse Forhold smitte videre. Jo

mere hele Holsten ved den fælles Administration og tiere

fælles Institutioner blev bragt i Forbindelse med Slesvig,

uden at der knyttedes tilsvarende Baand med Kongeriget

Danmark, desto gunstigere skulde ogsaa Jordbunden, som

enhver veed, blive for, at separatistiske Tanker kunde spire

frem i Holsten og hos de tyske Sydslesvigere, men ganske

særlig hos den tyskdannede Embedsstand.

Det vilde imidlertid være uretfærdigt, med Tanken om

den efterfølgende Tids sørgelige Udvikling at bryde Sta-

ven over den Politik, der omsider havde sat Frugt i

Mageskiftet. Stillingen overfor Gottorperne baade i Bus-
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land og i Sverige med deres Fordringer paa den tidligere

hertugelige Del af Sønderjylland var saa farlig, at det maatte

blive en nødvendig Opgave for den danske Politik at

frelse sig ud af den. Saadanne som de politiske Forhold

vare i Europa, kunde man vanskelig tænke sig noget værre

end et fjendtlig sindet gottorpsk Hof, der kunde raade

over Ruslands umaadelige Magt og saa tillige havde Kiel

og den omliggende Del af Holsten som en Besiddelse midt

i den danske Konges Lande, hvorfra det kunde rette de

tungeste Slag imod sin ulige svagere Nabo. En Kamp
imod en saadan Fjende vilde let blive, hvad Eeverdil

kaldte den, en Kamp imellem Lerpotten og Jærngryden.

Hvor lidt man overfor en saadan Fjende kunde stole paa

Stotte hos Vestmagterne, havde Begivenhederne i 1762

klarlig vist. En Politik, der var rettet paa at fjærne

denne Fare, var utvivlsomt vel begrundet. Det er derfor

ikke denne Politik, man med Tanken om senere Ulykker

skal angribe; men hvad der strængt maa dadles, det er

den Maade, hvorpaa Regeringen efter Mageskiftet selv kan

siges at have arbejdet Slesvigholsteinismen i Hænde, særlig

ved ikke at lade dansk Nationalitet i Sønderjylland komme
blot nogenlunde til sin Ret.

En anden Indvending, som man kunde fristes til at

gjore imod Mageskiftepolitiken, er, at den førte til en

Byttekontrakt, hvorved der handledes med Undersaatterne

i de paagjældende Landsdele, som man i det daglige Liv

handler med Løsøre, der hører til Ejendomme, man bytter.

Det er for en Nutidslæser næppe muligt at gjennemgaa

de forskjellige Aktstykker i Anledning af denne Sag uden

at faa et ubehageligt Indtryk heraf; men man saa i hine

Tider anderledes paa sligt; det faldt dengang intet Men-

neske ind, at Undersaatterne burde have et Ord med at

sige ved en saadan Forhandling.

Ogsaa den Alliancetraktat af 12. Augnst, som vi have

set var knyttet til Mageskiftetraktaten, blev hilset med
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Glæde i Kj ubenhavn. Dette lader sig let forstaa, for saa

vidt den defensive Hovedtraktat unægtelig kunde siges at

give Danmark-Xorge en Stotte, især naar det havde en

saa upaalidelig Nabo, som Gustav III var. Man mente

derfor at maatte sætte sig udover, at der ikke i den var

fastsat særlige Bestemmelser med Hensyn til fremtidige

Ivrige imellem Rusland og dets sydlige Naboer. Og nu

den hemmelige Del af Traktaten, der drejede sig om den

svenske Forfatning og i Virkeligheden maatte kaldes offen-

siv imod Sverige, den vakte i hojeste Grad Tilfredshed

hos de danske Statsmænd. Man fandt den affattet med

den størst mulige Visdom og Klogskab, og man stadfæ-

stede den »purement et simplementc^ med Glæde. Man

ønskede, hed det, snarere end man vovede at haabe det,

at Gjenoprettelsen af Sveriges ældre Forfatning (af 1720)

kunde finde Sted ved en alvorlig, men fredelig og lykke-

lig Underhandling^^). Det ses let, at denne Traktat i

Grunden kun var en Konsekvens af Traktaten af 13. De-

cember 1769. Det var overfor den casus helli, som man

i Følge denne Traktat mente, var indtraadt, at man nu

enedes om visse Forberedelser. Men naar dette skete.

skulde det unægtelig synes, at en Krig med Sverige maatte

være nær forestaaende. Som vi senere skulle se, kom

denne hemmelige Traktats Bestemmelser dog lykkeligvis

aldrig videre end til Papiret.

I den sidste Paragraf af Mageskiftetraktaten stod der,

at, saasnart Eatifikationerne vare udvexlede, vilde Storfyrst

Poul lade Saldern som sin Kommissarius varetage det

fornødne til Traktatens Gjennemførelse. Den Maade, hvor-

paa dette skete, skulde i lige Grad vise Salderns vante

Dygtighed og Kraft og tillige det højst uelskværdige i

hans Personlighed.

Det første Træk af ham var, man kan sige selvfølge-

lig, at forlange Penge. Vistnok, skrev han til Numsen,

skjonnede han meget paa, at Kongen havde sikret ham
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en aarlig Pension paa 6000 Rdlr., men han behovede des-

uden de 8000 Kdlr. Species, som han hidtil havde oppe-

baaret som holstensk Embedsmand. Idet han paaberaabte

sig, hvor stor Uegennyttighed han havde vist i sin Em-
bedsførelse, udtalte han: >Jeg vil engang do som Tigger,

men med et pletfrit Eygte«. Efter at han havde faaet

sit Pengeki-av opfyldt, vilde han endvidere have sin Forfæn-

gelighed tilfredsstillet ved at kræve, at en dansk Fregat

skulde afhente ham og fore ham til Holsten. Dette skete

da ogsaa. Men uheldigvis var Vejret mindre føjeligt, end

den dansk-norske Regering var det, og Storm nødte ham

til at gaa i Land ved Dragør i Stedet for at komme til

Kiel. Efter at han havde nyttet Lejligheden til en For-

handling med Regeringen i Kjobenhavn. kunde han om-

sider, da Vejret bedagedes, naa over til Holsten.

Ifølge Mageskiftetraktatens § V skulde alt være bragt

i Orden inden 1. Januar, og det gjaldt derfor om at

handle hurtig: thi der var selvfølgelig meget at ordne.

Til at drive Forhandlingen med Saldern havde Regeringen

i Kjobenhavn udset Overkammerherre D. Reventlow, den

samme, som vi kjende fra hans uheldige Virksomhed som

Kongens Overhofmester, medens denne var Dreng, og til-

lige fra hans Stilling som 3Iedlem af Konseillet i Kri-

stian YlTs første Regeringsaar. Vi erindre det Sammen-

stød, han i 1768 havde havt med Saldern, der fik ham
afskediget fra hans Plads som Chef for Rentekammeret.

Reventlow havde dengang fattet et grundigt Had til ham.

Nu skulde han atter til at staa overfor ham under en

Gjerning, der efter sin Natur let kunde føre til Rivninger.

Imidlertid kunde det trods de ubehagelige Sider, som

det Hverv, der her var overdraget ham, maatte have, dog

kaldes en Oprejsning for ham, at der blev betroet ham en

saa vigtig Sag.

Som det vil erindres, var han bleven fjærnet af

Struensee fra Embedsbanen, da han i December 1770

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V. 1-
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som Medlem af Konseillet havde faaet Afsked, og det

endog uden Pension. Aabenbart Tar det ham siden en

SkufTelse, at han ikke efter Struensees Fald blev kaldt til

Kjøbenhavn for at faa Sæde i det nye Statsraad, og i

endnu højere Grad, at man ikke tildelte ham en Pension.

Der gaar stor Bitterhed igjennem hans Breve til Schack

Kathlou paa denne Tid. »Tænker man da ikke«, skrev han

f. Ex., »paa at raade Bod paa de Uretfærdigheder, som

Struensee og de andre Slyngler have begaaet«. Han fandt

da ogsaa Sammensætningen af det nye Gehejmestatsraad

højst uheldig, Schack Kathlou var den eneste, som han

mente, at Polk ikke var misfornøjede med at se som Med-

lem af det*^). Hvad enten Schack Kathlou har gjort noget

for at skaffe ham den attraaede Pension eller ikke, naaede

han i flere Aar ikke sit Ønske, men saa kom Tiden til,

at Mageskiftet skulde fuldbyrdes, og der trængtes i høj

Grad til en dygtig holstensk Adelsmand, der kunde være

Kommissarius fra dansk Side ved denne Lejlighed. A. P.

Bernstorff, der som Udenrigsminister var den af Kegerin-

gens Medlemmer, der nærmest skulde varetage det for-

nødne ved Fuldbyrdelsesakten, var næppe et Øjeblik i

Tvivl om, at Valget maatte falde paa Keventlow. Vi

have allerede tidligere set, at denne havde staaet den

ældre Bernstorff nær, og til Trods for, at A. P. Bernstorff

havde havt Lejlighed til at føle sig stødt ved Kanterne i

hans Personlighed^^), kom han i endnu højere Grad end

Farbroderen i et venligt Forhold til ham, og det blev med

Aarene efterhaanden varmere og varmere. Han havde

høje Tanker om Keventlows Pligtfølelse, Uegennyttighed

og Paalidelighed, for ikke at tale om, at han holdt ham

for en mere end almindelig dygtig Mand. Der var ingen,

til hvem han i sine Breve udtalte sig saa aabent og

fortrolig om Forholdene i Kegeringen og om de forskj el-

lige Personer, som han kom i Berøring med, ingen,

til hvem han i det hele havde saa stor Tillid som til
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ham. Naar nu hertil kom, at Reventlow som Ejer af

Godset Emkendorff i Holsten nøje kjendte Forholdene i

dette Landskab, kan det ikke undre, at han kunde have

Ønske om at bruge ham ved denne Lejlighed. Den Van-

skelighed, der laa i Reventlows og Salderns tidligere For-

hold til hinanden, har han ment ikke at kunne tage Hen-

syn til i Sammenligning med det meget, der talte for at

vælge Reventlow. Samtidig blev der ogsaa vist denne

det Hensyn, at han fik en Pension paa 4000 Rdlr. Ved

Siden af ham under Forhandlingen med Saldern stilledes

saa ogsaa Schimmelmann, nærmest fordi der maaske kunde

blive Brug for hans finansielle Indsigt, men sikkert ogsaa,

fordi man vidste, at Saldern satte Pris paa ham,

I November 1773 begyndte da Forhandlingerne ovre

i Holsten. Hvad man først saa af Salderns Optræden, nu,

da han skulde afslutte sin Bane som hertugelig eller stor-

fyrstelig Minister, gav et ingenlunde ufordelagtigt Indtryk

af ham. Han forstod fortræffelig at spille sin Rolle som

den store Herre, og de, der kjendte noget til ham, vare

forbausede over at se, hvorledes han, den hidsige, umed-

gjorlige Mand, gjorde sig Umage for at være venlig. Ingen

kunde forstaa, at der gik flere Uger hen, uden at han

var grov imod nogen.

Dette hang sammen med, at han vilde gjøre, hvad

han kunde, for at berolige Stemningen dels i det tidligere

gottorpske Holsten, dels hos Ridderskabet, der hidtil havde

staaet under Kongen og den gottorpske Hertug i Fælles-

skab. Han vidste godt, at Udsigterne til at komme under

den danske Konges Scepter hilsedes med alt andet end

Glæde derovre. Ridderskabets Medlemmer vilde hellere

beholde deres tidligere Stilling, som havende baade Kon-

gen og Hertugen til Overherrer, end blive den danske Kon-

ges Undersaatter ; de mente, at dette kunde komme til at

hindre dem i at røre sig saa frit, som de tidligere havde

kunnet gjøre det, og Befolkningen i selve det gottorpske

12*
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Holsten var fra gammel Tid opdraget til Had imod det

danske Kongehus: ja. dette var endog blevet indskærpet

den fra Prædikestolene. Især i Kiel var denne Stemning

raadende. Hos Embedsmændene kom hertil den. for øvrigt

helt ubegrundede Frygt for, at de vilde blive afskedigede

uden Pension, naar Forandringen fandt Sted. Der var i

det gottorpske Holsten en sand Hærskare af Embedsmænd.

Det gik saa vidt, at man f. Ex. havde 7 Officerer til 19

Dragoner.

Disse Stemninger vare ingenlunde ukj endte i de dan-

ske Kegeringskredse. Den 17. Januar 1772 havde J. H. E.

Bernstorff i den Anledning skevet til D. Keventlow: s Jeg

har tidt sukket over den holstenske Adels Sindelag: men

der er for det nærværende Slægtleds Tedkommende intet

Middel derimod«. Lige saa lidt som han gjorde Revent-

low sig niusioner i den Henseende. Men om mulig endnu

bedre vidste Saldern selv Besked dermed. Allerede i 1772

havde forskjellige holstenske Adelsmænd tilskrevet ham

for at spørge, om der ingen Mulighed var for. at Mage-

skiftet kunde afværges, og de havde talt om. at de vilde

indgaa med en Bon til Kejserinden derom. Ja. dette

havde de i det følgende Aar virkelig gjort Alvor af, idet

de havde faaet den tidligere omtalte Veninde af Kejser-

inden, Fru'Bjelke i Hamburg til at være deres Tolk i saa

Henseende. Det samme Misnoje havde tydelig lagt sig

for Dagen i Kiel, da Saldern og Reventlow kom dertil.

K^aturligvis blev det en Hovedopgave for Saldern at

faa denne Misstemning til at lægge sig. Derfor brugte

han alle Overtalelsens Midler, og derfor optraadte han saa

venlig, som det stod i hans Magt. Men han krævede saa

ogsaa, at man fra dansk Side skulde lette ham Opgaven,

hvor det var muligt, og der var særlig et Omraade, hvor

han mente at kunne stille et saadant Krav: det var med

HensATi til det Kollegium, der havde Holstens St}Telse

paa det øverste Trin i sin Haand, nemlig Tyske Kancelli.
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Som forhen omtalt i dette Værk var den ældre Ord-

ning af dette Kollegium bleven ændret af Struensee ifølge

et Forslag af Kr. L. Stemann, og den nye Ordning var

bleven staaende efter Struensees Fald. Forandringen be-

stod i, at. medens før Struensee en Oversekretær stod i

Spidsen for det tyske Kancelli med en i Forhold til de

andre ]\Iedlemmer af Kollegiet ganske overordnet Myndig-

hed, dannede Kancelliet nu et virkeligt Kollegium, be-

staaende af en Overprokuror og 3 Deputerede. Disse

gjaldt for ligestillede. Tyske Kancelli talte et Par meget

dygtige Mænd i sin Midte, nemlig baade Overprokurøren

A. Gr. Carstens, der aabenbart ved Sagkundskab og Dyg-

tighed foriiden ved Karakterens Elskværdighed hørte til

de betydeligste Embedsmænd i Centraladministrationen,

og Kr. L. Stemann. Denne sidste, der med Hensyn til

den daglige Forretningsgang i Kancelliet havde mest at

sige, var i bestemt Modsætning til Carstens et tørt For-

standsmenneske med temmelig begrænsede Synsmaader,

men en Mand med en ganske ualmindelig Arbejdskraft,

og A. P. Bernstorff satte megen Pris paa hans Dygtig-

hed. Det Indtryk, man faar af Tyske Kancellis Proto-

koller fra disse Aar, er da ogsaa, at der er blevet arbej-

det flittig der, og man mærker ikke helt sjælden til Ini-

tiativ fra Kollegiets Side. Men Stemann synes ikke alene

at have havt visse Kanter, hvorved han let kunde støde

Folk fra sig; han havde i dette Ojeblik den uheldige

Egenskab, at han var borgerlig. Oplagt som den hol-

stenske Adel var til at frygte for Hensynsløshed og Til-

sidesættelser fra den danske Regerings Side, som den nu

' skulde have til eneste Overherre, blev den forbitret over

at skulle staa under et Kollegium, hvori en borgerlig

Mand spillede Hovedrollen, og denne Stemning forværre-

des yderligere, fordi det var bekjendt, at Stemann, der i

det hele var et Stykke af en Stræber, efter tidligere at

have staaet sig godt med Struensee, nu efter hans Fald
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havde vidst at faa Absolution for denne Synd og endog

at indynde sig stærkt ved Hoffet. Der begjTidte allerede

nu, som vi siden skulle vende tilbage til, at blive fortalt

om Hoffets og den af dette begunstigede Cruldbergs Lyst

til at udove Indflydelse, og denne var saa oven i Kjobet

farvet af. hvad Hoffets Modstandere kaldte Danismus, en

national dansk Retning, som man i Holsten frygtede mest

af alt. Hojst uheldigt var det, at netop i dette Øjeblik

var Stemann ved Dronning Juliane Maries Fødselsdag 4.

September 1773 bleven gjort til Konferensraad. Saa lidt

som en saadan Rangtitel i og for sig skulde synes at be-

tyde, blev den opfattet som et nyt tydeligt YidnesbjTd

om. at han holdtes for særlig skikket til at gaa Hoffets

Ærinde, og dette satte endog i en latterlig Grad ondt

Blod i Holsten. Det bragte ligesom Bægeret til at flyde

over under den derovre raadende Misstemning. Men

ingen kom mere i Opror end Saldern. Allerede i de

Dage, han i August, nodtvungen af Storm og Modvind,

havde tilbragt i Kjøbenhavn, havde han talt om ]N'ødven-

digheden af at tage Hensyn til Stemningen i Holsten og

om, at Kancelliets Ordning burde ændres. Xu under et

Møde, han 27. September paa sit Gods Schierensee havde

med Reventlow og Schimmelmann . talte han sig i den

Anledning op i et sandt Raseri. »Man maac. skrev Revent-

low derom til Regeringen i Kjøbenhavn, »have set hans

Ophidselse for at tro paa Muligheden af sligt«. Da Schim-

melmann gjorde Forsøg paa at berolige ham. opnaaede

han, som Saldern ellers satte Pris paa. ikke andet, end at

denne stemplede ham som en lav Hofmandssjæl. At Sté-

mann var bleven Konferensraad, sagde Saldern, var et Be-

vis paa, at man vilde bevare den daværende Form for

Kancelliet; men det vilde han ikke finde sig i, han folte

sig stærk nok ved Kejserindens Yndest t41 at tage de vold-

somste Beslutninger, og saafremt man ikke omdannede

Kancelliet osr indsatte en Oversekretan-. hvis Udnævnelse
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kunde berolige Adelen i Holsten, vilde han standse Un-
derhandlingen og melde Sagen til Kejserinden i Peters-

burg. Reventlow og Schimmelmann skyndte sig naturlig-

vis med at indberette dette til Kjobenhavn. De beklagede

sig bitterlig over Salderns voldsomme Færd; men de vare

nodte til ogsaa at fremhæve, hvor vanskelig hans Stilling

i Holsten var paa Grund af Misstemningen over Mage-

skiftet. Naar man hører, at han endog blev sigtet for

at have solgt den holstenske Befolkning til Danmark,

maa man indromme, at helt uforklarlig var hans Optræ-

den ikke.

Naturligvis maatte disse Indberetninger gjøre et me-

get pinligt Indtryk i Kjobenhavn. Der kunde ingen Tvivl

være om, at, hvilke Forestillinger Saldern end kunde have

Grund til at gjøre, var han aldeles uberettiget til at tale om
at ville standse hele Sagen, saafremt man ikke omdan-

nede Kancelliet. Der stod ikke et Ord om dette i Trak-

taten, Hans Færd var efter Formen en grov Anmasselse,

Overfor en saadan Optræden gjaldt det i Kjobenhavn om
at tage Sagen koldblodig og i Ro overveje, hvorvidt der

var noget berettiget i hans Krav, og hvad man over-

hovedet i Ojeblikket helst maatte gjore. Men nu viste det

sig uheldigvis, at det helt fattedes paa et Hoved, der

kunde lede en saadan samlet Overvejelse, og at det ikke

mindre skortede paa Enighed. Den Svaghed, der laa i

Styrelsens Ordning, traadte tydelig frem.

Da Kongen var sindssvag og intet kunde gjøre,

maatte det være Arveprinsens Sag som den fornemste i

Statsraadet at sammenkalde dettes Medlemmer til en be-

sindig Overvejelse. Men intet laa ham fjærnere. Han
tabte fuldstændig Hovedet, og det samme gjorde Juliane

Marie. De vare ved at gaa fra Sans og Samling, i den

Grad bleve de ophidsede. Dels bleve de forbitrede over

det anmassende i Salderns Færd, der levende mindede

dem om, hvorledes han havde hersket med Stokken i
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Haanden ved Hoffet og i Regeringen i Aarene 1767 og

1768. Dels og næppe i mindre Grad kom de i Op-

hidselse Ted selve det Krav, han havde gjort, at Tyske

Kancelli skulde bringes tilbage til sin gamle Skikkelse fra

Tiden for 1771 og have en Oversekretær til sin Styrer,

Det havde været Oversekretærerne ved Kancellierne, der

i den tidligere Tid havde været ligesom Chefer for det

aristokratiske Bureaukrati, og det havde været som Over-

sekretær i Tyske Kancelli, at den ældre Bernstorff havde

indtaget den fremragende Plads i Styrelsen, der saa le-

vende havde vakt Kristian YIIs Skinsyge og Uvilje imod

Konseillets Stilling i det hele. Det var endnu let at vække

et Minde derom hos den sindssyge Mand. Men ogsaa

Enkedronningen og Arveprinsen havde den samme Foleise,

og den Stnienseeske Omordning af Kancellierne havde fra

den Side set deres fulde Sympathi. Som vi senere ville

komme tilbage til, er der al Sandsynlighed for, at deres

Lyst til at udøve Indflydelse, i det mindste paa visse Sider

af Styrelsen, allerede paa den Tid, vi her tale om, var

taget stærkt til. Det er betegnende, at Juliane Marie

netop i Anledning af Salderns Fordring skrev til Schack

Eathlou (4. Oktober), at hendes Søn ved at styrte Struen-

see i ikke mindre Grad havde frelst Landet fra at komme

under et Slags Aristokrati end fra at blive et Offer for

Despotismen.

Tydelig nok efter Samraad med Moderen skrev Arve-

prinsen den 5. Oktober et Brev til Saldern, der var højst

betegnende for deres Sindstilstand og deres Synsmaade.

Idet han fortalte, at det var Kongens Agt paa Overdra-

gelsesdagen at lade Bernstorff (i Stedet for Thott. der

hidtil havde gjort det,) referere Tyske Kancellis Sager for

ham i Statsraadet. tilføjede han i en stærk lyrisk Tone,

at, hvis Saldern ikke vilde nøjes hermed, vilde han selv

med det samme Mod, hvormed han i sin Tid havde frelst

Staten, nu tage sit Parti for at frelse sin Ære. Menin-
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gen af disse Or<l var tydelig nok, at han vilde trække sig

ud af Sagerne og Styrelsen, Naar han senere har sagt,

at han ved at udtale dette havde haabet at kunne skræmme

Saldern fra at gaa videre, er det meget tvivlsomt, om han

vilde have opnaaet det; men under alle Omstændigheder

var det en lidet værdig Ytring at komme frem med til

en fremmed Statsmand. Ikke mindre mærkelig var hans

Skrivelse imidlertid ved den Maade, hvorpaa han saa at

sige personlig tog Affærer. I Stedet for at optræde sam-

men med de andre Statsraadsmedlemmer, handlede han i

eget Navn som den, der paa Kongens Vegne stod i Spid-

sen for Staten.

Inden han sendte dette Brev afsted, holdt han det dog

for raadeligt at lade de vigtigste Medlemmer af Statsraa-

det, Schack Eathlou og Bernstorff, læse det, og tillige

skrev Guldberg et hojst jammerfuldt Brev til Schack

Eathlou, hvori han bad denne om ved Schimmelmanns

Hjælp at faa Saldern til at lade sine Paastande falde.

->Ach,« skrev han blandt andet, »her gjælder ikke om det

tyske Kancelli, men derom, at denne forfærdelige Mand

vil, allerdjTebareste Hr. Gehejmeraad, komme med en

Paastand efter en anden«. Det vilde, skrev han videre,

være umuligt at faa Arveprinsen og Enkedronningen til

at gaa ind paa Salderns Krav, og ligesom Arveprinsen

vilde gaa sin Vej, saaledes vilde Dronningen ogsaa trække

sig tilbage. «De tinder desuden,« tilføjede han, »ikke

uden daglig Sorg af Kabaler, Bryderier og Fortrædelig-

heder fra alle Kanter«. Dette Brev tyder klart paa, at

Guldberg ikke mindre end hans kongelige Velyndere ved

denne Lejlighed havde tabt Hovedet.

Det var en hojst ubehagelig Stilling, hvori Bernstorff

og Schack Eathlou samt med dem tillige Thott følte

sig under disse Forhold ^^). De vare i hoj Grad forbitrede

paa Saldern for hans hele Maade at tage denne Sag paa;

men de fandt, at i Hovedsagen havde han Eet. Den
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Misstemning, som han paastod var tilstede i Kiel og hos

den holstenske Adel, mente de, at man ikke kunde lukke

Ojet for, og de ønskede desuden baade af praktiske Grunde

og ifolge deres eget aristokratisk-bureaukratiske Stand-

punkt, at Kancelliet maatte komme tilbage til sin gamle

Form med en Oversekretær i Spidsen^*'). Ej heller be-

hagede det dem paa nogen Maade, at Arveprinsen vilde

optræde saaledes i egen Person, som han gjorde; men

allermindst tiltalte det dem at se ham ved sin Ubesindig-

hed være ved at gjore Skandale, og det var uheldigvis

forgjæves, at de vilde holde ham tilbage fra at afsende

sit Brev til Saldern. Hvor forpint Bernstorff var ved Stil-

lingen, derom vidner det, at han skrev til Reventlow, at

det var gnisomme Dage at opleve, mere end han kunde

udholde. Ogsaa talte han bittert om den Kamp. Mini-

strene maatte føre med Kongen, Arveprinsen og Tredje

Stands Fordomme ^^).

Til al Lykke havde Saldern imidlertid taget noget

Reb i Sejlene. I et Brev, som han tilsendte Arveprinsen,

dateret 2. Oktober, der den 8de eller 9de kom til Kjo-

benhavn, fastholdt han vel i det væsenlige sit Krav, idet

han gjorde gjældende, at det var nødvendigt at gjenop-

rette Oversekretærpladsen i Tyske Kancelli. Ogsaa brugte

han de stærkest mulige Udtryk om Misstemningen i Kiel

og hos den holstenske Adel og om Klager, der fremsattes

dero\Te; men han slog dog ind i en venlig Tone. sagde

Arveprinsen de mest smigrende Ting, og han gav sit

Brev Form af en ganske vist indtrængende, men dog i

en underdanig Stil holdt Indstilling.

Herved faldt der aabenbart en tung Sten fra Brystet

paa Bernstorff og Schack Rathlou. Nu kunde de sammen

med Thott af al Magt trænge ind paa Arveprinsen om at

opfylde Salderns Onske, der i Virkeligheden faldt sammen

mod deres eget, og de begrundede det ved en ret skarp
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Kritik af den nye Kancelliordning, som de paastod, hin-

drede al dygtig og energisk Ledelse af Kancellisagerne ^^).

Ved Hoffet krympede man sig til det yderste ved at

give efter, og da man saa, at dette blev nødvendigt, vilde

man slippe derfra saa billig som muligt. Idet Ai'veprin-

sen paaberaabte sig Kongens Uvilje imod Oversekretær-

stillingen, vilde han i Stedet for dette Embede have en

forste Deputeret sat i Spidsen for Tyske Kancelli, og denne

skulde da have en lignende overordnet Stilling som den,

forste Deputeret havde i de fleste Kollegier, og blandt

andet referere for Kongen i Statsraadet. Men dette vilde

Bernstorff og Schack ikke indlade sig paa: de krævede

en Betegnelse for Kancelliets Chef, der tydelig for Hol-

stenerne kunde betegne ham som saadan. Da greb man

ved Hoffet til at lade Chefen for Fremtiden faa Navn af

Direktør 2^). Dette blev Saldern underrettet om, idet Arve-

prinsen 12. Oktober meddelte ham, at paa den Dag, Mage-

skiftet fandt Sted, vilde Kongen udnævne en saadan Di-

rektør, der vilde blive udtaget af den holstenske Adels

Midte^i).

Nu slog Saldern sig til Ro, og den truende Splid var

saaledes udjævnet. Men hvem skulde udnævnes til Direk-

tør! Efter hvad Reventlow meddelte om de brugelige

Kandidater iblandt de holstenske Adelsmænd til en saa-

dan Stilling, var næppe noget tilfredsstillende Valg mu-

ligt. Derimod vare baade han, Schimmelmann og Sal-

dern selv enige om, at der var een Mand, der saa at

sige var selvskreven til Pladsen, og det var selve Bern-

storff. Dronningen og Arveprinsen gik ind herpaa, snarere

vistnok, fordi de ikke kunde Unde nogen anden, end fordi

de gjeme saa den for al Hofyndest ufølsomme Mand og-

saa beklæde denne Plads. Da han kunde gjælde for at

være Ejer af Borstel, som Tanten havde afstaaet til ham,

var det muligt at opstille ham som holstensk Adelsmand-'*).
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Den 16. Kovember, samme Dag. Mageskiftehandlingen

fuldbyrdedes i Kiel, tilskrev Arveprinsen ham om hans

Udnævnelse. »Det har,« skrev han her, »været mig en

stor Tilfredsstillelse, at Godset Borstel er i Deres Besid-

delse; det har sat mig i Stand til at fulge min Tilbøje-

lighed og forestille Kongen, at han aldrig vilde kunne

linde en værdigere og dueligere Direktør for det tyske

Kancelli end Dem.« At Saldern var tilfreds med Udnæv-

nelsen, vide vi. og det synes ogsaa, at Bernstorffs An-

seelse var saa stor, at den holstenske Adel folte sig til-

freds med, at Yalget var faldet paa ham.

Men naar Bernstorff blev stillet i Spidsen for Tyske

Kancelli, opkom der en Vanskelighed. Ifølge Forordnin-

gen af 13. Februar 1772 kunde, som det vil erindres,

ingen anden Kollegiechef end Udenrigsministeren være

Medlem af Grehejmestatsraadet, og nu vilde han altsaa

ogsaa komme til at forene sin Stilling som Kancellichef

med Pladsen i Statsraadet^^). Idet man fra Hoffets Side

saa dette, synes det, som om man med Iver har taget

Anledning deraf til at ville indskrænke hans MjTidighed i

Kancelliet saa meget som muligt. Arveprinsen skrev den

16. November til ham, at han ikke skulde have Del i

Kancelliets Afgjørelse og Indstillinger af de Sager, der

fra det gik til Statsraadet, men at han først i dette

skulde kunne udtale sig om dem^^). Bernstorff kom i

Harnisk over dette. Han har rimeligvis havt Mistanke

om, at Hoffet vilde forsøge, ved Hjælp af Stemann, der

var den næste efter ham i Kancelliet, at hævde en større

Indflydelse i dette, end han selv syntes om. Han

nedlagde en i Formen ærbødig, men i Sagen selv ret

skarp Indsigelse imod denne Ordning, der, som han ud-

trykte sig, vilde indskrænke ham til at blive en Slags

Auscultant i Kollegiet. Imidlertid lykkedes det Arveprin-

sen nogenlunde at berolige ham, saaledes at han gik ind

paa, hvad Hoffet, unægtelig ikke uden Støtte i Forordnin-
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gen af 13. Februar 1772, kunde fremføre. I Virkelighe-

den skulde det ogsaa komme til at vise sig, at hans Per-

sonlighed vejede saa meget i Kancelliet, at han trods alle

formelle Indskrænkninger i fuldeste Maal blev Kolle-

giets Chef.

Samtidig med disse Brydninger imellem Hoffet og

Statsraadet vare Forhandlingerne om alt, hvad der stod i

Forbindelse med Mageskiftet, gaaede deres Gang ovre i

Holsten imellem Saldern og Reventlow. Saldern vedblev

til det sidste at være sig selv lig. I den Grad traadte

hans voldsomme Herskelyst stedse frem. Modsigelser

taalte han ikke, dem opfattede han som personlige For-

nærmelser, og han holdt det for en Selvfølge, at, naar han

ønskede noget, skulde det ske. Dette var den pirrelige

Eeventlow for meget, da han var uenig med ham om flere

Punkter, f. Ex. om hvad der stod i Forbindelse med Pen-

sionering af de tidligere holsten-kielske Embedsmænd, som

langtfra alle kunde bruges efter Mageskiftet. Den ene

Gang efter den anden skrev han halvt fortvivlet til Bem-
storft" om, hvad han niaatte døje med Saldern, der ikke

afholdt sig fra at sige ham de største Grovheder. Han

kunde ikke sove om K^atten for Sindsbevægelse. Saldern

fra sin Side var lige saa misfornøjet med Reventlow.

Han skrev til Schimmelmann om hans elendige økonomi-

ske Principer. Det var aabenbart under disse Forhold et

Gode, at Schimmelmann var derovi'e og jævnlig kunde

blande sig i Sagerne. Baade var han en Støtte for Re-

ventlow, naar denne var ved at falde sammen, og han

havde mere Smidighed til at tage Saldern paa den rette

Maade, for ikke at tale om, at denne som alle andre havde

en vis Beundring for hans Dygtighed.

Vilde Saldern, som man ser, tydelig nok gjennemføre

Mageskiftet paa den Maade, som det behagede ham, og blev

han end derved ikke sjælden højst ubehagelig at have at

gjore med, saa gjorde han paa den anden Side ærlig, hvad
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han kimde. for at den danske Konge uforstyrret knnde bevare

sit Herredømme over det kielske Holsten i Fremtiden.

Han vidste god Besked med, at Fyrstbiskoppen i Eutin,

Frederik August, uagtet Mageskiftet vilde bringe ham
Herredømmet over Oldenburg og Delmenhorst, som Stor-

fyrst Povl vilde overlade ham, dog var fjendtlig sindet

imod det danske Kongehus og lod til stærkt at ville nærme

sig til Gustav III i Sverige, der aabenbart var meget for-

bitret over Mageskiftet. Derfor tvang Saldem ham til at

afgive en ret ydmygende Erklæring 13. December 1773,

hvorved han maatte forpligte sig til paa enhver Maade at

tage Hensyn til det danske Hof og gjore sit yderste for

at vinde og bevare den kongelig danske Protektion; han

skulde, saa snart han havde tiltraadt Herredømmet over

Oldenburg og Delmenhorst, sende en Diplomat til Kjo-

benhavn og der paa den mest sømmelige Maade strax fra

først af søge den kongelige Protektion og ved denne »ach-

tungsvolle« Demonstration øjeblikkelig stræbe efter at stifte

oprigtig Enighed og god Forstaaelse.

Men allerede inden dette Skridt var sket, var Mage-

skiftet blevet fuldbyrdet paa en højtidelig Maade i Kiel.

Som Storf}Tstens Kommissarius overdrog Saldern her 16.

November det hertugelige Holsten til Reventlow som kon-

gelig Kommissarius. Naturligvis gav det Lejlighed til, at

der blev holdt forskjellige Taler, og til visse Ceremonier,

deriblandt Overrækkelsen af en Græstorv og en lille Kvist.

Derpaa fulgte en højtidelig Hyldingsakt, Oplæsning af

kongelige Tilsagn om, at Undersaatternes tidligere Særret-

tigheder vilde blive agtede o. a. m. Alt gik heldig af;

men Befolkningen forholdt sig taus. Absolut heldig vars-

lede dette unægtelig ikke om Fremtiden.

Efter at Overdragelsen af det holstenske saaledes

havde fundet Sted, rejste Kommissærerne til Oldenburg,

hvor da den tilsvarende Overdragelse fra dansk Side fandt

Sted den 10. December.
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Da Mageskiftet opfattedes som en stor Lykke, var det

naturligt, at (iets Fuldbyrdelse gav Anledning til forskjel-

lige Udmærkelser. A. G. Moltke, der i Frederik Y's Tid

trolig havde stuttet J. H. E. Bernstorff under hans Ar-

bejde i den Ketning, hk 4000 Rdlr. i aarlig Pension, og

da det var umuligt at tildele selve den ældre Bernstorff

nogen Hædersbevisning, æredes hans Minde paa en Maade

derved, at der sendtes hans Enke Kongens Portræt, smyk-

ket med Brillanter og i et prægtigt Etui. hvorpaa der

stod: »Sottvemr du 16. Norenihre 1773«. Tillige tik hun

en aarlig Pension. Schack Eathlou blev gjort til Ridder

af Elefanten, hvad der efter hans diplomatiske Virksom-

hed kunde være naturligt nok: men hvad der er aldeles

ubegribeligt, den samme Ære tildeltes Eickstedt, der ikke

havde større Fortjeneste paa det Omraade, hvorom her var

Tale, end en hvilken som helst Underofficer.

Mageskiftet havde gjort Saldern til dansk Undersaat,

og han skyndte sig med, saa snart Overdragelsen af det

hertugelige Holsten havde fundet Sted, i en fraserig Skri-

velse til Kong Kristian VII at udtale sin Glæde herover.

Begyndelsen paa dette Forhold var ogsaa behagelig nok

for ham. da han nemlig nu modtog de 80000 Rdlr., der

endnu vare tilbage af de 100000 Rdlr., som den dansk-

norske Regering i sin Tid havde lovet at udbetale ham.

liaar Mageskiftet var fuldbragt. Fra 1. Januar 1774 kunde

han desuden hæve sin forhøjede Pension. Han trak sig

derefter tilbage for at leve Resten af sit Liv paa sit Gods

Schierensee.

Hans politiske Rolle var fra nu af udspillet 2").

Hvorledes der i de følgende Aar ved Forordninger og

forskjellige Regeringsbestemmelser blev styret i Hertug-

dommerne, vil blive omtalt paa de Steder, hvor der tales

om tilsvarende Forhold i Kongerigerne; men naar der i
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det foregaaende er blevet dvælet ved den Misstemning

imod Mageskiftet, der havde lagt sig for Dagen hos den

holstenske Adel, kan der være Grund til med et Par Ord

strax at nævne, hvorledes Stillingen til denne udviklede

sig i de nærmest følgende Aar.

At her var en Vanskelighed, havde Bernstorff, der

nu fik med disse Forhold at gjøre, et klart Blik for. Det

var i og for sig langt fra, at han havde høje Tanker om
Hertugdømmernes Adel. ISTaar man i hans Breve jævnlig

kan se ham klage over Mangel paa Dygtighed i den

danske Embedsstand, er det værdt ved Siden deraf at se,

hvor skarpt han dømte om den Brist paa Yirksomhedsaand

og Begavelse, han mødte hos den slesvigske og holstenske

Adel. Det var meget faa Mænd i den, han havde virkelig

Tillid til. Som det synes, delte D. Reventlow ganske

hans Syn i den Henseende. Ogsaa i sædelig Henseende

mente han at maatte fælde en stræng Dom om mange af

dens Medlemmer. Han forargedes over, i hvilken Grad de

levede med Friller, og det stemte ham ikke blidere, naar

han saa, at de bag efter giftede sig med de Kvinder, som

de havde faaet Børn med, og legitimerede disse. Han

fandt, at Adelen derved blandedes med urent Blod. Som

et Værn derimod fik han fastslaaet en Forordning af 15.

Juli 1778, hvorved Børn, der vare avlede udenfor Ægte-

skabet, ikke senere, naar Forældrene giftede sig, kunde

arve som ægte Børn. De udelukkedes blandt andet som

en Følge deraf fra Ret til at arve Stamhuse, Fideikom-

misgodser o. a. m. Kun for Bondestanden skulde denne

Forordning ikke gjælde. Dette var efter vor Opfattelse

en paafaldende Rigorisme; men for Bernstorff med hans

aristokratiske Synsmaade var det en vigtig Opgave, at det

adelige Blod blev holdt rent, og at Fristelsen til Frille-

levnet blev gjort saa lille som muligt.

Vigtigst imidlertid var Bernstorffs Forhold til Ade-

len med Hensyn til, hvad man gjerne kan kalde dens po-
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litiske Stilling. Den rigeste og den fornemste Del af den

dannede som bekjendt det saakaldte slesvigholstenske Rid-

derskab, der havde vidt strakte Privilegier. Da Bernstorff

vilde bruge sin Ministerstilling til at skabe et saa godt

Forhold som muligt imellem Adelen derovre og Hoffet i

Kjobenhavn, vilde han paa den ene Side til det yderste

agte dens Rettigheder 2^); men tillige krævede han, at den

loyalt skulde opfylde sine undersaatlige Pligter. En Strid

imellem Ridderskabet og den saakaldte ikke reciperede

Adel, der for øvrigt ikke bragtes helt til Ende, voldte en

Del Brj'deri, men var for saa vidt maaske noget til For-

del, som den svækkede Sammenholdet imellem Adelen i

Hertugdommerne. Hvad nu særlig Ridderskabet angaar,

da holdt Regeringen, selv om den ikke rørte ved den

stærke administrative Forbindelse imellem Hertugdøm-

merne, dog nu som tidligere paa, at der ikke skabtes noget

politisk Baand, som kunde komme til at svække den store

statsretlige Forskjel, der var paa Slesvigs og Holstens

Stilling. Omtrent paa den Tid, da Mageskiftetraktaten

skulde fuldbyrdes, havde det tyske Kancelli i Anledning

af, at Ridderskabets Privilegier nu skulde stadfæstes, frem-

hævet Nødvendigheden af, at dette kun kunde ske, for saa

vidt det ikke stred imod Kongens souveræne »alleinige

Regierung« i Slesvig som et Stykke af og Tilbehør til

Danmark-^), og denne Forskjel holdt ogsaa Bernstorff

strængt over. Da det derfor af et iltert Oppositionsparti

i Ridderskabet var paatænkt at rejse Spørgsmaalet om
dets formentlige Ret til at være ligesom Arvetager

af de gamle Landdage, fik han behændig og bestemt

dette Forsøg kvalt i Fødselen, saa det aldrig kom frem.

Han forstod med Reventlows Hjælp at drage Flertallet i

Ridderskabet over paa den Side, han ønskede. Vistnok

var det ingenlunde alle dets Ønsker, saaledes som de frem-

sattes af Ordførere for det i 1774, der fandt Støtte hos

Tyske Kancelli under hans Ledelse 2^), og der blev, som

D.ininark-Norges Historie 1720—1814. V. 13



194 Første Bog. Niende Kapitel.

senere skal omtales, fra den ridderskabelige Oppositions

Side under Cay Rantzaus Førelse gjort ganske ubillige

Indvendinger imod den Udskrivning af Landsoldater og

Heste, der skulde finde Sted efter Forordningen om Land-

militsen af 3. Juli 177G, et Forsøg, der vakte Bernstorffs

levende Indignation og derfor afvistes; men i det hele og

store lykkedes det ham med Reventlows Hjælp at holde

Adelen derovre til at vise sig loyaL Ogsaa tog han sig

af Ridderskabet, da det ønskede en Forandring i Ledelsen

af sine fælles Sager, der nu kom til at høre under en

saakaldet vedvarende Deputation, uagtet disse Ønsker vakte

en Del Modstand i Regeringskredsene i Kjøbenhavn^*^).

Niende Kapitel.

De styrende Personligheder ved Hoffet og i Kabinettet.

l/et var et skarpt Sammenstød imellem Ministrene

og Hoffet, som vi i det foregaaende have set blive frem-

kaldt ved det Spørgsmaal om Tyske Kancellis Sammen-
sætning, som Mageskiftesagen gav Anledning til at rejse.

Men naar Bernstorff i sine Breve til D. Reventlow brugte

stærke Udtryk om, hvor pinagtig denne Strid havde været

for ham, tilføjede han dog baade, at det var første Gang,,

han havde oplevet sligt, siden han havde faaet Sæde i

Statsraadet, og tillige, at han havde al Grund til at tro,

at den Lære, Hoffet her havde faaet, vilde være nyttig,

og at Stillingen til det herefter vilde være fastslaaet en

Gang for alle^). Men dette skulde uheldigvis være en

stor Fejltagelse, en naturlig Følge af, at der i Kabinettet
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maatte opstaa en med Statsraadet rivaliserende Magt, saa

snart de, der havde Ledelsen der, vilde sætte sig ud over

Forordningen af 13. Februar 1772. og skyde Kabinettet i

Forgrunden som Organ for det souveræne Initiativ. Sandt

at sige var det Nederlag, Hof og Kabinet havde lidt ved

Kancellisagen, ikke stort nok til at kunne skræmme der-

fra, og det var desuden i Virkeligheden Saldern, ikke

Statsraadet, de havde maattet bøje sig for. Det bliver

netop den voxende Indflydelse øverst oppe fra, som vi i

det følgende maa danne os en Forestilling om. Vi be-

gynde med at dvæle lidt ved deres Personligheder, der

stræbte at udøve denne Indflydelse.

Forst et Par Ord om Juliane Marie. Bernstorff har i

Aaret 1778 i Anledning af et Sygdomsanfald , der havde

angrebet hende, udtalt i et Brev, at, skjønt Tilfældet ikke

havde videre at betyde, var han dog bleven alvorlig bange.

»Enhver Upasselighed,« skriver han, »hos denne Fyrstinde,

der er af en saa usigelig Vigtighed for os, skræmmer mig« ^).

Dette udtaltes af en Mand, der ikke kan antages at have havt

nogen som helst varm Følelse for hende. Men han havde

sikkert Grund til at skrive, hvad han skrev. Der er ingen

Tvivl om, at under Hofforhold som de daværende var det

aldeles nødvendigt at have en Kvinde i Spidsen, der

kunde holde sammen paa Sagerne ved Hoffet og danne et

Midtpunkt der. Men faldt Juliane Marie fra, hvad saa?

Det er værdt at lægge Mærke til denne hendes store Be-

tydning.

Hvad der først forelaa for hende her, var naturligvis

at have Overtilsynet med Kongen og at mage det saaledes,

at han nogenlunde kunde saa at sige agere Konge ved

Hoffet. Hun slap ham da ogsaa sjælden af Sigte. Som
hun boede paa Kristiansborg sammen med ham om Vin-

teren og paa Frederiksbergslot, naar han opholdt sig der,

saaledes blev det Slot, der særlig var indrømmet hende

som Bolig, nemlig Fredensborg, nu ogsaa Sommerbolig
13*
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for ham. Derimod var Hirschholm Slots Tid som saadan

uigjenkaldelig forbi ^).

Til særlig at føre. Tilsyn med Kongen brugte Juliane

Marie, som allerede nævnt, hans tidligere Kammerpage

Engel Karl Ernst Schack. Hvor vigtig han var hende,

viste hun klart ved at skaffe ham det ene Avancement

efter det andet. I 1778 blev han til Belønning for »tro

og behagelig Tjeneste« udnævnt til Ordenssekretær, og i

1780 blev han Overhofmarskal. Ogsaa forskjellige andre

Begunstigelser, snart smaa, snart større, bleve ham til Del.

Han opnaaede endog, at der paa Grund af hans 2>tro og

retskafne og Os behagelige Tjeneste omkring Vor Person«

blev bevilget 1000 Rdlr. aarlig i Pension til hans Fader,

der var bosat i Mecklenburg og ikke havde det mindste

med Danmark at gjøre*). Efter hvad der fra flere paa-

lidelige Sider meddeles, var han ikke fri for at behandle

Kongen hensynsløst^). I det hele er denne aabenbart

bleven holdt saa stærkt under Tilsyn, at hans personlige

Frihed næppe har været større, end den havde været det i

den Struenseeske Tid. Juliane Marie skriver ret beteg-

nende 8. Aug. 1772 til Frederik den store: »Min Søn og

jeg vaage saa omhyggelig som muligt over de Personers

Færd, der komme Kongen nær.«

Hvad Kristian VII's Helbredstilstand angaar, holdt

den sig rent legemlig taget nogenlunde, bortset fra haard-

nakket Søvnløshed; men i aandelig Henseende synes det

stadig at være gaaet ned ad Bakke med ham. Hvad man

har af Breve, som han selv har affattet, og af skriftlige

Optegnelser, er aldeles sindsforvirret. Der har vistnok

kunnet dukke Minder op hos ham om Personer fra tid-

ligere Tid, saaledes stærkere, end hans Omgivelser eller

IVlinistrene holdt af, om Støvlet Kathrine. Men man kan

af, hvad man hører om ham, ikke tage Fejl af, at hans

lyse Øjeblikke ikk^e have været mange, og at han selv i

dem var ganske Ude af Stand til at tage Del i Regerin-
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gen. Bernstorff taler f. Ex. om »hans fuldstændige Mangel

paa Evne til Arbejde (inactivité entiére), noget, der

havde kimnet true Landet med Ødelæggelse for stedse <<^),

og det piner ham over al Beskrivelse at tænke sig Kon-

gen som Vært, naar fremmede Fyrster kom i Besøge).

Træffende betegner han da ogsaa Regeringen her i Lan-

det som en, der førtes under en Mindreaarighed og der-

for frembød store Vanskeligheder^). Litet Under, at de

fremmede Diplomater i stærke Udtryk tale om Kongens

Ynkelighed. En fransk Statsafsending sammenligner ham

i 1780 med et sygt Barn, som Juliane Marie maatte holde

i Ledebaand.

Naturligvis kunde det til visse Tider være generende

nok at skulle holde ham saaledes i Ledebaand. Ikke alene

havde han Luner, som naar han faldt paa, at han ikke

vilde bestige nogen Hest eller gaa sig nogen Tour; men hans

Væsen var tidt sært og ganske forvirret, og det gjaldt

dog om saa vidt som muligt at vise, at man behandlede

ham som Konge. Men det lettede Byrden, at det var

paa hans Sindssvaghed, at hendes egen høje Stilling be-

roede. Modstandskraft havde han ikke mere. Han kunde

være drilagtig og ondskabsfuld i det smaa nu ligesom tid-

ligere; men i det hele og store var han viljesløs. Saa

meget utroligere synes det at være. at hun hver 17. Ja-

nuar og ligeledes undertiden ved hendes egen Fødselsdag

lod ham skrive Breve til sig, der aandede den dybeste

Taknemmelighed imod hende, men hvoraf naturligvis ikke

et eneste Ord var hans eget Paafund. Hvad der var det

stadige Indhold i disse Smaabreve. var Lovprisningen af

hende, fordi hun havde frelst ham fra Struensees og Ka-

roline Mathildes Ondskab. I et Brev af 17. Januar 1779

kalder han denne Dag sin Frelsesdag. »Allersødeste

Mama«, skriver han her, »De har opofret Deres timelige

Velfærd og Rolighed for at overlevere mig den kongelige

Magt igjen, som, fra mine gamle Forfædre paa mig for-
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plantet, af bedragelige og lastefulde Voldsmænd mig var

fratagen.« I et andet Brev siger han, at han skylder

hende saa meget mere, som han tidt havde bedrøvet hende

og ikke handlet imod hende, saaledes som hun, hans

Moder, var det værd. Og man lader ham, Enevoldsher-

skeren, gaa saa vidt i Ydmyghed og barnlig Hengivenhed,

at han i et Brev skriver: »Maatte jeg leve trygt udi en

saa dyrebar og højst elskelig Moders Skjød.« Ganske til-

svarende Breve maatte han skrive til Arveprinsen, og ikke

alene udtaler han maaske endnu tydeligere i dem sin Tak,

fordi de begge havde frelst hans Kongemagt; men han

sigter ogsaa baade Karoline Mathilde og Struensee for at

have stræbt ham efter Livet ^°). Det var, som vel be-

kjendt, ved den Struenseeske Proces blevet ganske klart,

at denne Beskj^ldning var falsk, og dette maatte Juliane

Marie og Prinsen vide fuld Besked om. Der er derfor

noget modbydeligt ved at se, at denne løgnagtige Sigtelse

skulde opretholdes her.

Har det, spørger man naturlig, været Dronningens

Mening, ved disse Breve at give Eftertiden det Billede,

hun ønskede, af Kongens Følelser for hende og Arveprin-

sen, ganske som de begge vilde føre den bag Lyset ved

at lave et Brev, hvorved Kongen 10. Januar 1772 paa-

kaldte deres Hjælp imod Struensee ^^)'? Det synes utroligt,

at en forstandig Dame, selv om hun var nok saa forfæn-

gelig, skulde kunne føle nogen Tilfredsstillelse ved en

Hyldest, der blev til paa den Maade, hvorpaa det her

skete. Men muligt er det dog ogsaa, at hun har troet,

at det for uberegnelige Tilfældes Skyld kunde have sin

Værd, at slige Forestillinger indskærpedes Kristian VIL

Samtidig med, at Juliane Marie stod i dette Forhold

til Kongen som en Slags Formynderske for ham, havde

hun ogsaa, som tidligere nævnt,*) faaet Overledelsen af

Kronprinsens og Prinsesse Louise Augustas Opdragelse.

*) Se ovenfor S. '20.
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Den, som ber stod nærmest under hende, var Fru

Margrethe Numsen, Enke efter Feltmarskal Michael Num-
sen, hvem det var overdraget som Overhofmesterinde at

have det nærmere Tilsyn med den lille Kronprins. Men

dette varede ikke længere end til Efteraaret 1773. I Som-

meren 1773 fandt der en Strid Sted ved Hoffet, hvorom

det ganske vist ikke er muligt at faa sikker og klar Be-

sked, men hvorom man dog fra meget forskjellige Sider

faar saa samstemmende Meddelelser, at man kan se, der

har været Planer oppe om at stjTte det herskende Parti

ved Hoffet ^^). Medens Prins Karl af Hessen og hans

Hustru sagdes at staa bagved, nævnes Fru Numsen, der

formodentlig var kommen paa Kant med Dronningen, og

den Prins Karl overmaade nær staaende Hofintendant

"Wegener iblandt de vigtigste Deltagere i Komplottet, Men
dette kom for en Dag, og det havde til Følge, at Fru

Numsen og Wegener bleve fjærnede fra deres Pladser.

Imidlertid saa forsigtige vare dog Dronningen og hendes

Venner, at begge de skjidige bleve behandlede endog med
en paafaldende Hensynsfuldhed. Fru Numsen blev gjort

til Dekanesse paa Yallo og fik en saare naadig Skrivelse

fra Kongen: Wegener blev udnævnt til Generalmajor og

siden brugt til meget vigtige Foretagender i Holsten. Der

var med Hensyn til Prins Karl og Prinsesse Louise udspredt

Eygter om, at de skulde sendes i en Slags Forvisning til

Hanau^^): men dette var usandt, og Prinsen blev endog

som Paaskjonnelse af den Iver, han havde udvist i Norge,

i Januar 1774 udnævnt til Feltmarskal.

Da det allerede i Sommeren 1773 '*) var blevet be-

sluttet, at Fru Numsen skulde bort, lod Juliane Marie og

Guldberg Kongen tilskrive Statsraadet, at han holdt det

for urigtigt, at Kronprinsen længere var i en gammel

Kones Hænder, der endog med god Vilje ikke kunde have

den tilbørlige Aarvaagenhed over ham. «Han maa lære

noget og holdes til den sande Anstændighed.« Kongen
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spurgte derfor Statsraadets Medlemmer, om de ikke mente,

at han sikkert kunde betro sin Søn til den gode og ærlige

General Eickstedt. Hertil svarede Statsraadet pligtskyl-

digst, at det ogsaa troede, at Generalen havde de nød-

vendige Egenskaber (6. og 8. September 1773)^^). Saale-

des fik Eickstedt da den saare vigtige Stilling som Kron-

prinsens 0^erhofmtster.

Denne Udnævnelse var utvivlsomt en Skandale. Kig-

tignok blev der snakket noget om, at han skulde have

faaet Pladsen, fordi man vidste, at han havde givet en

Søn en fortræffelig Opdragelse. Men dette var hen i

Vejret. Den virkelige Grund var, at han var en af Ho-

vedmændene for Begivenhederne 17. Januar og som saa-

dan kunde gjælde for at være uopløselig knyttet til Hoffet.

Af ham kunde det haabes, at han nøje vilde vaage over,

at ingen kom til at indgyde Kronprinsen Kjærlighed til

sin Moder, for hvis formentlige Eænker man stadig var

bange. I saa Henseende var Beregningen vistnok rigtig;

men ellers fattedes det ham paa enhver Egenskab, der

kunde kræves af en Mand i hans Stilling. Ganske vist

var han af Naturen vel begavet, og der kunde være en

vis Djærvhed ved ham, der havde sin Værd. Men uhel-

digvis havde han sin meste Dannelse fra Stalden og Vagt-

stuen, og han var ikke alene temmelig raa, men i høj

Grad uvidende. Kronprinsens Kammerjunker Johan Bii-

low, der kj endte ham godt, har fortalt, at hans Kund-

skaber i Geografi vare saa slette, at han ikke anede, hvor

Gibraltar laa. Om sine Kundskaber i Tysk har han selv

aflagt et slaaende Vidnesbyrd ved et Brev, han en Gang

skrev til Ernst Schimmelmann, og i hvilket der forekom-

mer følgende utrolige Mundfuld Tysk: »Ich gedenke letzt

in dieser Woche auf dem Lande zii nehmewi ^^) Selve

sit Modersmaal skrev han klodset og ukorrekt. Men værre

var det, at han var i hoj Grad udsvævende. Det maatte

kaldes ligefrem uanstændigt, at den lille Kronprins til
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Overhofmester lik en Mand, om hvis Forhold til forskjel-

lige løsagtige Fruentimmer talrige Historier vare i Om-
løb. Imidlertid, Hovedsagen var jo at have en Mand, som

Hoffet vidste var en Dødsfjende af Karoline Mathilde.

Om Prinsens Opdragelse vil der senere blive Lejlig-

hed til at tale nærmere. Her nævnes Juliane Maries For-

hold til denne Sag kun, fordi den Myndighed, hun havde

paa dette Omraade, yderligere maatte styrke hende i den

saare imponerende Stilling, som hun indtog.

Bortset fra de Hensyn, som hun nødvendigvis maatte

tage til Kongen, kunde hun styre Hoffet ganske, som det

behagede hende, og hun, der var en slet Okonom, kunde

tillige stille de Krav, hun vilde, til Statskassen. De nød-

vendige Kabinetsordrer støde til hendes Eaadighed. og

der bevilgedes hende da ogsaa, hvad vi senere ville komme
tilbage til, det ene betydelige Beløb efter det andet.

Dette hang dog ikke sammen med, at Hoffornøjelserne

havde noget overdaadigt, end sige udskejende Præg. Man

morede sig med ugentlig at se Skuespil, naar man var paa

Fredensborg, og der blev derfor her indrettet et lille The-

ater; der blev ogsaa givet Koncerter og selvfølgelig spillet

Kort om Aftenen, ikke sjælden Hazard. Parforcejagt blev

afskaffet, og i det hele havde Hoflivet et ganske anderledes

stilfærdigt Præg end i Struensees Tid. »Hoffet,« skrev

Bernstorff 28. Juni 1774 til Reventlow, »er paa ingen

Maade at kalde fordærvet. Tvært imod, der hersker den

største Sømmelighed, og man taaler ingen Udskejelser.

Unge Menneskers Moral vil der være sikker nok.« Men

morsomt var der vistnok ikke i Hofselskaberne. I det

mindste var det med en vis Gru, at Damerne af den Bern-

storffske Kreds talte om Hoffester og lignende, i den Grad

kjedede de sig der.

Eahbek, der i det hele satte stor Pris paa Juliane

Marie, har stærkt fremhævet hendes Iver for Udviklingen

af det nationale Theater, han har omtalt hende som Vel-
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ynderinde og Velgjørerinde for det berømte Eosingske

Skuespillerpar, og han har endog ment at kunne betegne

den efter hans Opfattelse blomstrende Tid, Theatret den-

gang havde, som den Julianeske Periode ^^). Dette tyder

utvivlsomt paa, at hun havde aandelig Sans: men for-

øvrigt hang det ogsaa sammen med, at hun, den Bruns-

vigske Prinsesse, med saa megen Varme sluttede sig til

den nationalt-danske Retning, der var betegnende for Guld-

berg. Hoffet havde da ogsaa i hendes Tid, selv om
hun personlig vistnok tidt talte Tysk, et langt mere

dansk Præg, end det nogensinde havde havt tidligere under

Enevælden. Det er muligt, at der har været Beregning

med deri for at vise I^ationen. i hvor skarp en Modsæt-

ning man vilde stille sig til Struensees forhadte Tyskhed.

Men det maa ikke overses, at hun allerede i sine yngre

Dage havde været ivrig for at opdrage sin Søn som vir-

kelig dansk Prins. Under alle Omstændigheder maa

hele denne Side hos hende vække vor Sympathi. Den

Interesse, hun viste for Udviklingen af den kjøbenhavnske

Fødselsstiftelse, vidner samtidig om, at hun ikke stod det

bedste i Datidens Bestræbelser. Humanitetsbevægelsen,

fjærnt.

At dømme sikkert om hendes Karakter, er ikke let,

thi det er forbausende sjældent, hun omtales i Breve fra

hin Tid; men netop det, at der forholdsvis fortælles saa

lidt om hendes hele Maade at være paa, vidner forøvrigt

mindre heldigt for hende. Man savner at hore om den

Slags Træk af hjærte\ indende Yenlighed, som man kjen-

der fra Dronning Louises og Karoline Mathildes Historie.

Der har aabenbart været noget stivt og stramt over hende,

hvad Vigilius Erichsens forøvrigt smukke Portrætter af

hende nok kunne gjøre Indtryk af^^). Ubestrideligt er

det ogsaa, at det meste af, hvad man hører om hende,

ikke taler til hendes Fordel. Hvor smaalig og uvenlig

hun kunde være, havde hun blandt andet vist over-
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for] Stifdatteren Prinsesse Louise. I Efteraaret 1772, da

det var blevet bestemt, at Karl af Hessen fra sit Op-

holdssted Gottorp skulde kaldes til Kjobenhavn for herfi'a

at rejse til Norge, havde han og Prinsessen været enige

om. at hun skulde opholde sig Vinteren over i Kjoben-

havn og vente sin Nedkomst der. Naar det var over-

staaet, skulde hun rejse op til Manden i Kristiania. Men
dette behagede aldeles ikke Juliane Marie, der helst var

fri for at faa Stifdatteren herover, og i et højst besj^n-

derligt Brev af 3. Oktober til Schack Rathlou udviklede

hun for ham, hvor lidt det gik an. Hun talte om, hvilke

Bryderier der vilde være forbundne med at faa Prinses-

sen med Familie indlogerede (!), hvilke Etikettevanskelig-

heder det vilde volde, naar hun skulde ligge i Barselseng,

og at det vilde være svært at faa det arrangeret med

Kirkebon og Kanonsalut, naar hun havde faaet etBam(!).

Det hele er et Overmaal af en vranten Stifmoders smaa-

lige Betænkeligheder. Paa et enkelt Sted stikker endog

en hemmelig politisk Angst igjennem, naar hun nemlig

taler om, at man maa være forsigtig og passe paa, at det

System, man havde faaet i Stand, ikke blev forstyrret. Det

tyder paa en utrolig Ængstelse for, at den alt andet end

intrigante Prinsesse Louise skulde blive en Støtte for po-

litiske Rænker imod hende og hendes Søn. Hun er imid-

lertid i saa stærk Bevægelse, at hun i sit Brev beder

Schack Eathlou om endelig at finde en L^dvej. Heldigvis

fik hun intet andet Svar fra ham, end at han, bevarende

den nødvendige ærbødige Stil, trævlede hendes Brev fra

hinanden og viste hende, hvilke Ulemper det vilde volde

at støde Prinsessen og hendes Ægtefælle. Saa lod hun

Sagen falde. Men hvad er det dog ikke for et ubehage-

ligt Sind, der kommer frem ved denne Lejlighed ^^)!

Ogsaa høre vi fra flere Sider tale om hendes Herske-

syge 2°), og at der var noget sandt heri, viser hendes Iver

efter at klamre sig ved Magten i 1784 paa den Tid. da
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Kronprinsen var bleven saa gammel, at man ikke mere

kunde holde ham udenfor Statsraadet. Endnu mere fra-

stødende var dog hendes Optræden i den nærmeste Tid

efter Struensees Fald ; den vidner ligesom i det hele hen-

des lidenskabelige Had imod Karoline Mathilde om en

Hævnlyst hos hende, som det ikke er hyggeligt at følge.

Hun har ej heller næppe været uden Skyld i, at der i

Tidens Løb opkom svære Divergenser imellem hende og

Arveprinsen samt dennes Hustru. Men paa den anden

Side maa det ikke glemmes, at der i hendes Slægt har

været bevaret Mindet om' hende som en elskværdig Bedste-

moder.

Jo mere hun havde Lyst til at gjøre sig gjældende,

desto mere vilde man gjerne vide noget sikkert om hen-

des Indflydelse i politisk Henseende. Men det er ikke saa

let at faa fuld Klarhed her. Man kan vistnok finde en

Udtalelse om hende fra en engelsk Diplomat af 18. Juli

1773, hvor det hedder, at hun ikke vil have L'dseende af

være den styrende, men at der ikke er nogen Tvivl om,

at hun er det, og at hun bliver personlig raadspurgt af

Schack Rathlou om enhver vigtig Ting, hvorefter Arve-

prinsen faar sine Ordrer. Men Diplomaternes Meddelelser

om, hvad der foregaar bag Kulisserne, ere tidt højst upaa-

lidelige, især naar Beretningen som her kommer fra en

Statsafsending, der saa med meget sure Miner paa hende

og i det hele paa Forholdene her hjemme. Imidlertid er

det til Trods herfor meget sandsynligt, at, ligesom hun

under de forskjellige Kriser i 1772 og 1773 ikke havde

havt lidt at sige ved Forandringerne i Embedsmandstanden,

saaledes er det ogsaa gaaet senere, og i endnu højere Grad

har hun vistnok blandet sig i de talrige Titeludnævnelser.

Paa hendes Interesse for Embedsbesættelser peger et Brev

fra hende til Schack Rathlou af 24. April 1773 i Anled-

ning af Gregers Juels Udnævnelse til Første Deputeret i

Rentekammeret, og hvor hun tilfojer: >Gid Gud ogsaa vil
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vise os, hvem man skal vælge til at afløse Grambowc

(som Stiftamtmand i Akershus Stift). Der kan ej heller

være Tvivl om, at hun har havt Lj'st til at blande sig i

andre Sager, der fængslede hendes Opmærksomhed. Mest

fristede hende i saa Henseende den ydre Politik. Hun

var, som det vil erindres, strax fra forst af kommen ind

herpaa, da hun under de vanskelige Forhold baade til

England og derefter til Sverige med Ministrenes Samtykke

satte sig i Forbindelse med Frederik II, og den Brevvex-

ling, der da kom i Gang, fortsatte hun. stærkt opmun-

tret fra hans Side, stadig senere lige til 1786. Disse

Breve fra hende give et tydeligt Indtnk af hendes For-

fængelighed, hvorefter hun vedvarende ligesom i den første

Tid efter 17. Januar gjerne vilde give det Udseende af, at

hun var Midtpunktet i Statens Styrelse. Hun skildrer f. Ex.

for Svogeren, hvor lykkelig alting gaar. hvor godt hendes

Forhold til Kongen er, da han. som fra sin tidlige Ung-

dom har havt Forkjærlighed for hende, vedbliver at o])-

fatte hende som sin Støtte; hun taler om, hvorledes hen-

des Son Arveprinsen kun tænker paa at gjore, hvad hun

onsker. hvor dygtige Ministre man har., og i hvilken Grad

hendes Søn, saa ung han er, dog har forstaaet at styre

og lede dem saaledes, at alt gaar som et optrukket Ur-

værk ^^). Bortset fra slige almindelige Udmalinger taler hun

dog med en Diskretion, der maa paaskjønnes, kun saare

sjælden om indre Forhold. Det er langt overvejende de

ydre Forhold, hun gaar ind paa. Men i hvor høj Grad

hun end kjendelig finder Xydelse ved her at kunne

drøfte almindelig europæisk Politik med hin Tids stør-

ste Statsmand, kan der slet ikke tales om, at hun ud-

øvede nogen Indflydelse paa vort Fædrelands ydre Politik,

saa længe Bernstorff havde Tøjlerne i sin Haand paa

dette Omraade-^).

Lettere var det aabenbart for hende at blande sig i

andre Sager, hvor hun ikke mødte Bernstorffs bestemte
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Yilje. Vejen dertil stod hende altid aaben ved Samtaler

enten med Gnldberg eller Arveprinsen, undertiden ogsaa

ved at tale med et eller andet Medlem af Statsraadet,

der i Øjeblikket stod hende nær. En af Ministrene, Eick-

stedt var som Overhofmester hos Kronprinsen endog kom-

men i et særlig nært Forhold til hende. Vi have set,

hvor stærkt hun var med i Sagen om det tyske Kancellis

Ordning i Slutningen af 1773, hvor hun saa ganske stil-

lede sig paa Sonnens Side og sikkert skjød ham frem, en

Sag, ved hvilken hun dog mere gav kvindelig Ophidselse

Luft, end hun viste Greb paa at behandle Statssager.

Love som den om Indfudsretten og Luxusloven af 1783,

der begge afgjordes ved Kabinetsordrer, have sikkert og-

saa interesseret hende : men de allerfleste Administrations-

sager har hun intet havt at gjøre med. Hun har kun havt

direkte Indflydelse i særlige Tilfælde ved Udnævnelser og i

Naadessager^^). Det var overdraget hende at have Styrelsen

af Valløstift i sin Haand ; men her overtog hun dog kun,

hvad allerede tidligere Dronninger som Sofle Magdalene

og Karoline Mathilde havde havt at gjøre med. En stor

Besynderlighed var det, at hun havde Ret til at bortgive

Pladserne som Amtskirurger (Barberer) i Kjøbenhavn^^);

men det er enestaaende.

Om hun til de forskjellige Tider har havt mere eller

mindre at sige. har beroet paa de øjeblikkelige personlige

Forhold, efter som der under de ret almindelige Stridig-

heder imellem de højere staaende Embedsmænd bejledes

til hendes Understøttelse eller ikke. I Aaret 1779 skriver

Bernstorfi' om hende (IL Maj): »Dronningens Indflydelse

har taget til. Prinsen, og, hvad der er det samme, Guld-

berg ere ofte nødte til at give efter for hende«. Man

faar da ogsaa af Guldbergs Breve til Statsafsendingen i

Petersborg P. C. Schumacher Indtryk af, at hun henimod

1780 træder mere i Forgrunden; men da vare Forholdene,

som vi senere skulle se, af ganske extraordinær Natur.
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Selv om hun nu ogsaa til forskjt'llige Tider paa visse

Punkter har kunnet gribe ind, bor det tilføjes, at intet

viser, at hun har havt nogen særlig politisk Begavelse

eller nogen overlegen Personlighed.

Medens man maa bag Kulisserne for at faa nogen

Mening om Juliane Maries Betydning, træder Arveprin-

sen tydelig frem i de Breve, han i Massevis har tilsendt

Kollegierne, og man har ogsaa Skrivelser fra ham til

Statsmænd ved flere Lejligheder. Det er iøjnefaldende,

at han allerede tidlig holdt af at optræde som den egent-

lige Hersker, opmuntret dertil baade af Moderen og af

Guldberg. Han folte sig kun altfor overtydet om, at han

havde frelst Fædrelandet 17. Januar 1772, og den Hyl-

dest, som adskillige af Statsmændene i overstrømmende

Loyalitet viste ham, virkede yderligere til, at han ret følte

sig i en ophøjet Stilling. Selv Karl af Hessen holdt det

tydelig nok for nødvendigt i Vinteren 1772—73 at slaa

ind paa den ærbødigst tænkelige Tone overfor ham. Vi

have af hans uheldige Optræden i den tyske Kancellisag

faaet et levende Indtryk af, hvilken Følelse han havde af

sig selv som Statens egentlige Eegent og af, hvorledes han

derfor holdt Salderns Krav for at være særlig krænkende for

ham personlig. Æn Undersaat«, skrev hans Moder ogsaa

dengang til Schack Rathlou (4. Oktober 1773), »kan umulig

have en saa levende Følelse heraf som den, hvem Staten

tilhører ifølge Bet og som Ejendom (en p7-opre)«.{\) Og-

saa skrev han paa denne Tid selv til Saldern (5. Oktober),

at Kongen havde betroet ham Tilsynet med Kollegierne.

At han havde nogen Ret til at udtale dette, er imidlertid

vanskeligt at se. Intet Aktstykke viser det. Man veed

overhovedet intet af, at han ofhcielt havde anden A'ærdig-

hed af almindelig politisk Karakter end den at være

Statsraadets fornemste Medlem. Der uddannede sig vist-

nok den Praxis, at Kollegiecheferne mundtlig refererede

Sagerne for ham, inden de forelagde dem i Statsraadet ^^)
;
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paa den Maade kom lian bedst ind i Sagerne. Men dette

gav ham aldeles ikke i og for sig nogen forøget Myndig-

hed. Hvor vidt han gik i personlig at ville træde frem,

vise hans Breve til Kollegierne og andre Autoriteter. I

disse forkynder han tidt, hvad Kongen byder, skal ske.

Med hvilken Ret, spørger man, kunde han gjøre dette.

Om han end nok saa meget var Kongens Broder, var han

statsretlig set kun Undersaat, og, naar han i Kongens

Kavn udstedte Kabinetsordrer, som han krævede adlydte,

lige saa godt som, naar de havde dennes egen IJnderskrift,

faae de en mistænkelig Lighed med Struensees Kabinets-

ordrer efter 14. Juli 1771, der bragte denne paa Ska-

fottet 2^). Yed Siden deraf udsendte han i sit eget Navn

en Mængde Skrivelser til Kollegierne i meget forskjellige

Former. Ingenlunde helt sjælden talte han her et næsten

befalende Sprog, som var han Herskeren i egen Person,

til andre Tider derimod ytrede han blot et Skjøn eller

anbefalede en Ansøgning til vedkommende Kollegium.

Men alle disse Skrivelser, hvilken Form de end havde,

maatte udøve et Tryk og kunde derfor i Almindelighed

kun være lidet vedkomne. Føjes alt dette til den Virk-

somhed, han kunde udfolde i Statsraadet, er det klart, at

der var Omraader nok, hvor han kunde gjøre sig gjæl-

dende.

Hvorledes hans økonomiske Kaar burde fastslaas, blev

naturligvis Gjenstand for nøje Overvejelse. En Kommis-

sion gav i April 1773 Forslag til en Ordning af disse,

der ogsaa blev fulgt. Paa Finansregnskabet for 1773 op-

føres hans Apanage med 32993 Edlr. Nogle Aar efter

<it han var bleven gift, sættes den til 53000, der igjen et

Par Aar derefter stige til 53500. Desuden fik han som

Vederlag, fordi han ifølge Mageskiftetraktaten 1773 maatte

opgive sin Ret til Bispedømmet Liibeck. Obligationer til

et Beløb af 150000 Rdlr. Endelig fastsatte en Kabinets-

ordre, at fra 6. Januar 1775 skulde Underholdet af hans
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Hofstat gaa ind under Kongens egen Hofholdning. Om-
trent samtidig med, at hans Apanage blev bestemt, for-

ærede Kongen ham Jægerspris med tilhørende Gods, og

som Sommerlandsted havde han Søllerødgaard, der i 1780

ombyttedes for ham med det lille Slot Sophienberg ved

Øresund 28). Foruden at han havde 1000 Rdlr. aarlig til

Afholdelse af Eeparationsudgiftor, blev der gjentagne

Gange bevilget Penge enten til Møbler eller til Indkjøb

af Køer o. s. v.

Imidlertid var det ogsaa blevet afgjort, at han skulde

giftes. Unægtelig synes det af Hensyn til Tronfølgen at

have været naturligt, at der tænktes paa sligt. Den lille

Kronprins gjaldt for at være et svageligt Barn, og det

maatte derfor holdes for vigtigt, om Arveprinsen ved et

Ægteskab yderligere kunde sikre, at Tronfølgen bevaredes

i den oldenborgske Slægts Mandslinie.

Tanken om dette er, som det synes, opstaaet ved

Hoffet i Slutningen af 1772, og, da Schack Eathlou paa

denne Tid uden Sammenligning var den af Ministrene, til

hvem de kongelige havde mest Tillid, blev det fortrinsvis

ham, der i den følgende Tid hk denne Sag i sin Haand.

Den, man havde tænkt sig som Prinsens Brud, var den 15-

aarige Prinsesse Sofie Frederikke, en Datter af Prins Ludvig

af Mecklenburg Schwerin, Broder til den regerende Hertug

Frederik. De fornødne Forhandlinger førte omsider til, at

Arveprinsen i September 1773 sendte sit Frierbrev, og det

Ja, han fik derpaa fra Prinsessen, var af 24. September.

Men desuagtet trak det ud med Brylluppet, noget hvortil

der allerede var Grund nok i Sofie Frederikkes store Ung-

dom. Først Aaret derefter i September 1774 blev Schack

Eathlou sendt som særligt Sendebud til det lille nordtyske

Hof for at ordne de nødvendige Skridt til Brylluppet.

Han medtog en, formodentlig efter Aftale med ham selv,

affattet Instrux af 19. September, der var undertegnet af

Arveprinsen. Den indeholdt blandt andet følgende: > Iblandt

Danmark-Norge3 Historie 1720-1814. V. 14
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alt, hvad De vil faa Lejlighed til at forestille Prinsessen

af godt og vigtigt, vil De med Deres Patriotisme ikke

undlade at gjøre det klart for hende, hvor stærkt vort

Fædreland og ligeledes vort Sprog fortjene Opmærksomhed

fra hendes Side, med hvilken Modbydelighed (dégoid) man

ser fremmede træde i vor Tjeneste, og hvorledes baade

min og hendes Stilling kræver af os, at vi vise en ud-

præget Iver for at fremme alt, hvad der er dansk. Maaske

vilde det ogsaa være muligt at lade tale dette Sprog for

min kjære Prinsesse paa Vejen.« Sikkert nok var det første

Gang i vor Historie, at det var blevet paabudt at udtale

sligt til en af de mange udenlandske Prinsesser, der i

Tidernes Løb ere blevne optagne i vort Kongehus. Man

mærker her tydelig den Tankegang, der et Aar efter forte

til Loven om Indfødsretten.

Den 8. Oktober 1774 kom Schack Kathlou til Schwe-

rin, og den følgende Dag holdt han Friertalen, der be-

svaredes med det officielle Ja. Derefter førtes Prinsessen

paa et Linieskib til Kjobenhavn, og Brylluppet stod da

her 21. Oktober. Nogle Maaneder senere (23. Maj 1775)

skrev Bernstorff i et Brev om dette Ægteskab: ^>Det er

fuldkommen godt (perfect). Ægtefællernes gjensidige Hold-

ning er fornøjet, venlig og tillidsfuld.« Med det samme

udtaler han en gunstig Dom om Prinsessens Ydre, og der

kan dertil føjes, at man fra hendes senere Liv hører tale

om hendes gode Forstand og Elskværdighed. Men desto

værre blev det et ulykkeligt Ægteskab. Det har i Læng-

den været Prinsessen for drøjt at holde det ud med den

besynderlige og ubegavede Mand, hun havde faaet, og For-

holdet til den ret kommanderende Svigermoder var ikke

uden Vanskeligheder.

Hvorledes det nu end kom til at gaa hermed, er det

klart, at der var sørget for, at Arveprinsen i alle Maader

kunde indtage en fremragende Stilling. Men uheldigvis

var han, som allerede tidligere antydet, saare langt fra
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at være skikket til at være Forgrundstigur. Det var mmi-

ligt andet end at, trods al den Godmodighed og Venlighed,

der laa i hans Natur -^), maatte det, de høje EmbedsmaMid

og de udenlandske Diplomater efterhaanden mest tik Indtryk

af hos ham, blive hans saare mangelfulde Begavelse. Dertil

kom, at han med sit ubetydelige, alt andet end skjønne

Ydre var temmelig uskikket til at repræsentere Landet

og paa den Maade udfylde, hvad der maatte fattes paa

Grund af Kongens Sindssyge. Oven i Kjøbet kunde han

baade være kejtet og kantet i sit Væsen. Dette traadte

saaledes stærkt frem, da Gustav III's Broder, Karl af 80-

dermannland i 1779 gjorde et Besøg ved Hoffet. Det

maatte, ser man klart, ved en Mand, der saa lidt syntes

skabt til at træde i Forgrunden, unægtelig være uheldigt,

naar han, hvad da ogsaa Bernstorff beklagede, havde en

stor Lyst til at vise sig tidt paa Scenen.

For en Del laa denne Lyst i den Ærgjerrighedens og

Forfængelighedens Eus, som havde grebet den ubetydelige

^land: men for en Del hang den sammen med, at han

var en Dukke i sin Moders og endnu mere i Guldbergs

Haand. Det er denne sidste, man forst og fremmest maa

se paa, naar man vil følge Forholdet imellem Kabinettet

og Kollegierne med Statsraadet i Spidsen. Vi have alle-

rede nævnt, at fra det Øjeblik han selv blev den faktiske

Kabinetssekretær hos Kongen i Marts 1773, var Lejlighe-

den givet ham til at gjore sig til den ledende i Kabi-

nettet. Det Maal, han som saadan kom til at sætte sig,

blev, som enhver veed, mere og mere at lægge Magtens

Tyngdepunkt i Kabinettet. Det Middel, han brugte der-

til, var Kabinetsordrerne.

Guldberg har i dette sit Arbejde først og fremmest

være ledet af sin ubegrænsede Hengivenhed for Konge-

familien og for Kongemagten. Hans royalistiske Ærbo-

dighedsfølelse kunde antage besynderlige Former. Saa-

ledes naar han i et Brev fra en senere Tid i Anledning
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af Kronprinsesse Marie Sofie Frederikkes forestaaende Ned-

komst taler om hendes høje Frugtsommelighed og det

høje Foster. Men oprigtige vare hans Følelser. Det var

sandt, hvad en Søn af ham senere med et noget gammel-

dags Udtryk har sagt om ham. at han var »en Frem-

bringning af 1660«. ^°). Selv om han for saavidt var paa-

virket af sin Tids Aand, som han kunde udtale, at Fyrste-

magten var udrundet af Folket, og at Kongen var til for

Undersaattemes Skyld, var det dog en næsten religiøs Til-

bedelse, han nærede for Enevælden. Nu, da Kongen var sinds-

svag og Kronprinsen et Barn, var det hans Overbevisning,

at de, der ved Slægtskabets Baand stod Kongen nærmest,

nemlig Juliane Marie og Arveprinsen, maatte som hans

naturlige Formyndere have Retten til i hans Navn at ud-

øve Kongemagten og det i den størst mulige Udstræk-

ning, om end selvfølgelig i Kongens Navn og saaledes,

at Kabinetsordrerne stemmende med Kongelovens § 7 un-

derskreves af Kongen. Paa den Maade mente han, at

Souveræneteten blev bevaret af »Herskabet«, som han kaldte

Dronningen og Arveprinsen, og han vedkjendte sig aaben-

lyst den Sætning, at Kabinetsordrer vare nødvendige til

at holde Souverænetetsretten oppe. Hvad Forordningen af

13. Februar 1772 bestemte om, at alle Sager skulde be-

handles i Statsraadet og underskrives der af Kongen, gjaldt

intet for ham i Sammenligning med den Pligt at bevare Sou-

veræneteten i dens fulde Udstrækning, og han mente at

kunne fortolke Bestemmelserne om Statsraadets Medvirk-

ning saaledes, at den ikke kom til at stride imod det, der

for ham var det eneste sande Regeringsprincip. At dette

Standpunkt ogsaa var Herskabets, behøver ikke at siges.

Naturligvis laa der et stort Fejlsyn bag ved dette. Det,

at Kongens Underskrift brugtes ved Kabinetsordrerne, var

ikke tilstrækkeligt til at hjemle dem, der stode ham nær-

mest, og deres Raadgiver Guldberg Retten til ugenert at

udøve det suuveræne Initiativ, naar det lystede dem, og.
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hvis Forordningen af 13. Febrnar 1772 fortolkedes saa-

ledes, at Statsraadets Medvirken allevegne, hvor man fandt

det for godt, nedsattes til en tom Form, saa var Magten

lige saa despotisk lagt i Kabinettets Haand, som den

havde været i Struensees Tid. Det var da alene den

ganske vist juridisk vigtige, men dog i Virkeligheden rent

formelle Side, at den sindssyge Konges Underskrift be-

varedes, der adskilte Kabinetsstyrelsen, saadan som Guld-

berg vilde have den, fra, hvad den havde været i Struen-

sees Tid, selv efter at han havde tiltaget sig Kabinets-

ministerstillingen. Men for alt dette havde Gnldberg intet

Oje. Det var for ham en given Sag, at man umulig

kunde sammenstille en fræk Usurpator som Struensee

med dem, der som Kongens nærmeste Slægtninge havde

det Kald at holde Souverænetetens Grundsætninger oppe.

Gjorde de ikke det, tik man i Stedet for den souveræne

Kongemagt et Aristokrati, og det havde været Tanken,

efter Struensees Fald at afværge, at Staten faldt enten i

Despotiets eller Aristokratiets Hænder ^^). Despotismen

har han ment, der ikke var Tale om, saa længe Landets

Love agtedes ^^9. Naar han i det hele var dogmatisk

anlagt og paa alle Punkter havde bestemte Sætninger,

som han urokkelig holdt fast ved, saa havde han først og

fremmest dannet sig en sikker Læresætning om, hvor-

ledes Landet skulde styres, saaledes at Souveræneteten helt

bevaredes. Men handlede han end ved at ville gjennem-

fore dette efter sin fulde Overbevisning, saa er han utvivl-

somt mere og mere bleven drevet frem af Ærgjerrighed

og af Lyst til at vise, hvad han med sine formentlig

grundige Kundskaber i forskjellige Retninger og efter de

Principer, han holdt for de rigtige, kunde udrette til Gavn

for Land og Rige,

Al Sandsynlighed er for, at den Grundopfattelse, der

her er fremsat, har han i Hovedtrækkene havt fra først

af: men han var en forsigtig, for ikke at sige ængstelig
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Mand. og det var da ogsaa først efterhaanden, at Kabi-

netsstyrelsen kom til at træde frem i sit fulde Omfang.

Den Stilling, Guldberg beklædte paa den Tid, han

fik Fodfæste indenfor Kabinettet, var, som tidligere nævnt*),

den efter Formen meget beskedne, at ban foruden at være

Kabinetssekretær hos Arveprinsen tillige blev Memorial-

sekretær hos Kongen og desuden fik Bestyrelsen af dennes

Chatolkasse. Men herfra hævedes han paa Arveprinsens

Fødselsdag 11. Oktober 1774 til at blive Kongens Gehejme-

kabinetssekretær, og dertil kom en finere Rangtitel, da han

14. Maj 1776 blev Stats- og Gehejmekabinetssekretær med

Eang med Oversekretærer (Præsidenter i Kancellierne) ^^j.

Ogsaa fik han Lonningsforbedringer og en mindre Dota-

tion paa 2400 Kdlr. (17. April 1780) for at betale Gjæld,

han havde paadraget sig, og Bolig paa Prinsens Palæ.

Men samtidig udvidedes tillige Omfanget af de Hverv,

han havde at røgte. Efter at han allerede i Oktober 1772

ved Oprettelsen af den meget vigtige Extraordinære Fi-

nanskommission — hvorom siden mere — var bleven an-

sat i den efter Formen underordnede Stilling som Sekre-

tær ved denne, blev han i Juni 1773 Assessor ved det

3. Juni 1773 oprettede Skatkammerkollegium, i December

1774 fik han Sæde i den Kommission, der skulde ordne

det lærde Skolevæsen, i December 1775 blev han Medlem

af den Kommission, der skulde gjore Forslag til en ny

Ordning af Kommunitetet, 12. Februar 1777 overdroges

det ham tilligemed Biskop Harboe at udarbejde en ny

Psalmebog, 13. April 1777 blev den overordnede Bestyrelse

af Partikulærkassen lagt i hans Haand, Aaret derefter var

han Medlem af en Kommission, der skulde foreslaa en Om-
ordning af Tobaksindustrien, den 6. Maj 1778 udnævntes

han til at være en af Direktørerne for det ny oprettede

vestindiske Selskab og samtidig ogsaa for det ligeledes

*; Se S. 105.
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n.v oprettede Brandassuranceselskab for Varer og Effekter,

dt'ii 31. j\Iarts 1779 blev han sat ind i en Kommission,

der i Anledning af en meget alvorlig Kriidtexplosion i Kjø-

benbavn skulde ordne Anlæget af Krudttaarne her for den

tVilgende Tid, og i Aaret 1779 ser man ham baade blive

Medlem af Direktionen for den kongelige Porcellænsfabrik

(16. Juni) og tillige af en Kommission, der skulde finde

de bedste Midler til. at Flaaden kunde bevare sin Glans

og Styrke (10. December 1779). Ved Forordning af 2.

Juli 1781 blev han gjort til Medlem af Direktionen for

den kongelige grønlandske, islandske, finmarkenske og

færøske Handel. I adskillige af disse Kommissioner havde

han Sæde jævnsides med Ministre og Kollegiechefer.

Det passer godt til alt dette, at han 19. Januar 1777

var bleven Ridder af Dannebrog (d. v. s. Storkors), og at han

paa Arveprinsens Fødselsdag 11. Oktober samme Aar blev

optaget i den danske Adelsstand under Navnet Høegh Gruld-

berg. idet hans oprindelige Kavn Hoegh saaledes kom til

Ære og Værdighed igjen. Baade den Kabinetsordre, hvor-

ved denne Naade tildeltes ham, og flere andre i samme Eet-

ning ere ikke indførte i hans Protokoller over Kabinets-

ordreiTie med hans egen Haand, men med Arveprinsens.

Det var, som om denne derved vilde vise, hvor stor Pris

han selv satte paa sin gamle Lærer og nuværende Raadgiver.

Men det er ikke mindre værdt at lægge Mærke til selve

Ordene i Kabinetsordren om hans Optagelse i Adelstanden.

Det hedder her om det Vaaben, som han skulde have:

»Hovedskjoldet skal være delt i 4 Kvarterer, hvoraf det

første skal have de 3 Kulører, som ses i vort eget danske

Skjold: Guld, Blaat og Rødt (til et Minde om hans en-

gang udviste modige Troskab og hans endnu daglig ud-

visende Nidkjærhed for Os og Riget), det andet Rødt, Guld,

Sølv efter vor kjære Fru Moders, Dronningens Stamhuses

Hovedvaaben (hvilket Hendes Majestæt har naadigst villet

benaade ham med som et Bevis paa hendes Velbehag i
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hans Tjenestes Eedelighed), det tredje ligt det første, det

fjerde ligt det andets. — Man kan næppe tænke sig et

stærkere YidnesbjTd om den overordentlig store Pris, som

» Herskabet C'^^ satte paa ham.

Men det er dog vigtigere at lægge Mærke til, hvad

det var for et Omfang af Hverv, Guldberg tik at gjøre

med ved de Udnævnelser til 3Iedlem af forskjellige Direk-

tioner og Kommissioner, som vi have nævnt i det fore-

gaaende. Det er paa de mest forskjellige Omraader, han

derved kom til at bevæge sig; han kom til at sysle med
Psalmer lige saa godt som med omfattende Undervis-

ningssager eller vigtige Finanssporgsmaal, med kjøben-

havnsk Porcellæn saa vel som med vestindiske Handelssa-

ger, Marinens Organisation o. s. v. Huske vi paa, at de

Kabinetsordrer, hvorved han opnaaede alle disse Stillinger,

ikke ere blevne til uden hans Vidende og Medvirken, giver

det Indtryk af hans Ærgjerrighed og Lyst til at faa Ind-

flydelse ikke mindre end af hans ualmindelige Arbejdslyst

og Attraa efter at gjøre sig bekjendt med de mest for-

skjellige Forhold i Styrelsen og vedrørende Landets Øko-

nomi. Og det, der var Maalet for alt dette, det var —
mer eller mindre bevidst — saa meget desto bedre at

kunne være den almægtige Leder af Kabinetssyrelsen.

Guldbergs Portrætter give Indtrak af en Mand med

regelmæssige ret fine Ansigtstræk og med noget zirligt,

pertentligt over sig. I sin Barndom og Ungdom havde

han levet i smaa Kaar, og han havde senere ført et

tilbagetrukkent Liv, først som Videnskabsmand og der-

næst ved Arveprinsens og Enkedronningens stille Hof.

Det skortede ham derfor ganske naturlig paa Lethed i at

færdes i den store Verden, ligesom ogsaa paa en vis

Menneskekundskab. Dette har han, som det synes, selv

havt en Følelse af, og med sin forsigtige Natur følte han,

hvad der var rimeligt nok, en vis Skyhed ved at færdes

i det linere selskabelifje Liv. Han foretrak at holde sig
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til (let stille Arbejde i Kabinettet, og lian o])traadte for

øvrigt yderst ja'vnt baade i Klauledragt og ved sin hele

Maade at være paa. Var han i alt dette den mest slaa-

ende ]\Iodsætning til Struensee, der netop havde brugt

den store Rolle, han spillede i Hoflivet, som Støtte for

sin Magt, saa var han det ikke mindre ved sin Færd i

andre Henseender. Han søgte at være den yderst venlige,

altid høflige Mand. Dette hang væsenlig sammen med et

Grundtræk i hans Karakter. Den i Almindelighed skar})t

dømmende August Hennings har i 1776 udtalt om ham:

»Jo mere jeg lærer ham at kjende, desto mere holder jeg

af ham og højagter ham. Han hører til de faa Ministre,

man kan tale naturlig med. som det ene Menneske med
det andet« ^*). Imidlertid, det er sandsynligt, at ogsaa en

vis Beregning, et vist Ønske om at gjøre et godt Indtryk

har virket med hos ham. Kunde man hos Struensee

mærke Parvenuen ved det plumpe, brutale i hans Op-

træden, saa mærkede man det hos Guldberg ikke sjælden

ved en altfor stor Iver for at vinde Folk, ved noget sød-

ladent og næsten ydmygt i Væsenet, der gav hans Fjen-

der Lejlighed til at sigte ham for enten Fejghed eller

Falskhed. En engelsk Diplomat, der saa at sige paa Stil-

lingens Tegne ikke kunde udstaa ham. kalder ham snu

og listig, og han udfandt endogsaa, at han havde et vist

jesuitisk Udtryk i Øjet 2^). Det sødladne gjenlinder man,

det kan der i denne Forbindelse mJndes om, i ikke ringe

Grad tillige med noget stivbenet, pedantisk i hans Breve,

der for øvrigt mest tilhøre en senere Del af hans Liv.

Det er saaledes ganske forbausende, hvor ivrig han er for

at fortælle Folk, at han elsker dem, ligesom han i Øver-

skriften i sine Breve jævnlig kan bruge Udtryk som Elske-

ligste Yen, og det til 3Iænd, der aldeles ikke hørte til

hans fortrolige Yenner.

Medens man med Hensyn til Guldbergs ydre Væsen

niaa nøjes med, hvad man spredt kan høre derom i Med-
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deleiser fra Datiden, har man i Kabinetsordrerne et om-

fattende og sikkert (Trundlag for Forstaaelsen af hans

Maade at styre paa fra Kabinettet, altsaa af det, der var

hans egentlige Statsmandsgjerning. Denne ville vi da gaa

over til at se paa.

Tiende Kapitel.

Begyndende Kabinetsstyrelse. Forhold mellem Statsmændene indtil

Begyndelsen af 1775.

JJet har aabenbart været et iimaadeligt Arbejde,

Guldberg har udfort i Kabinettet, for det forste ved at

modtage og gjennemlæse den Masse Skrivelser, der til-

sendtes dette, og dernæst ved den blotte Redaktion af de

mange Kabinetsordrer, hvis Tal er løbet op til mere end

4—5000 i de Aar, han raadede her. De ere nemlig ikke,

som man skulde antage, affattede af andre efter Udkast

af ham og derefter paraferede af ham, de ere hans Ar-

bejde helt igjennem, ligesom han tillige har renskrevet

dem, hvad han ogsaa har gjort ved mange af Arveprinsens

Breve, foruden at han selv har ført Protokollen over de

alier fleste Skrivelser, der ere udstedte fra Kabinettet.

Hvad nu disses Tilblivelse angaar, da maa man ved

en stærkt konservativ Natur som Guldbergs ikke tænke

sig et saadant frugtbart Initiativ som hos den urolige,

omvæltningsh'stne Struensee t men der kan ikke være Tvivl

om, at Guldberg saa vel selv som efter Arveprinsens og

Enkedronningens Opfordring tidt har udstedt Ordrer,

der vedrørte Forhold, som havde særlis: Interesse for dem.
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DiT har altsaa i adskillige Tilfælde været et bestemt Ini-

tiativ fra hans eller Hoffets Side. For hans personlige

Vedkommende kan der især tænkes paa, hvad der stod i

Forbindelse med Universitet, Skolevæsen og A'idenskaberne

eller med Landets økonomiske Forhold , hvori han, om
end med betydelig Selvovervurdering: tiltroede sig en over-

legen Indsigt. Men i mange Tilfælde kom Stedet til Ka-

binetsordrerne fra anden Side, f. Ex. som en Følge af Ind-

stillinger og Forslag af Embedsmænd af den mest forskjel-

lige Natur, ogsaa undertiden som en Folge af Anmod-

ninger fra et af Kollegierne. Det kunde ogsaa godt

hænde, at Mænd, der stod Kabinettet nær, fik Guldberg

til at udstede Ordrer om et eller andet, der laa dem
paa Hjærte, hvad enten det drejede sig om en Sag af

større Betydning, eller de af rent personlige Grunde

ønskede en kongelig Befaling. Saaledes er sikkert Eick-

stedt den virkelige Fader til forskjellige Kabinetsordrer

med Hensyn til militære Forhold. Hertil kom saa, at

Kabinettet formelig bestormedes med Ansøgninger, Klager

og Bønskrifter. Ligesom Guldbergs personlige Optræden

var himmelvidt forskjellig fra Struensees, saaledes havde

hans Kabinetsstyrelse ikke som Hovedpræg det skræm-

mende, den Lyst til at herske ved Frygt, som havde været

betegnende for Struensee. Guldberg var ligesom Arve-

prinsen i sin Bund en godmodig, velvillig Mand. og her-

til kom, at de begge ikke mindre end Dronningen gjerne

vilde gjøre sig yndede og derfor holdt af at opfylde andres

Ønsker, hvor de kunde det. Ogsaa vare de tydelig nok

svage overfor Overhæng. Det varede da heller ikke længe,

forend Folk fik det Indtryk, at Naadens Kilde kunde rinde

rigelig i Kabinettet, endog fine Folk antichambrerede i

Mængde hos Guldberg, og Ansøgninger sendtes i Massevis

til Kabinettet. Selv om dette i mange Tilfælde gjorde,

h^ad Kongens Kabinet i tidligere Tid havde plejet at

gjøre, naar det fik slige Supliker tilsendte, nemlig at lade
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dem blive behandlede af det Kollegium, hvorunder de

nærmest hørte, saa paatog det sig dog nu ikke sjælden

at afgjøre Forslag og Andragender ved Kabinetsordrer.

Det ligger i Sagen selv, at, hvor store Tanker Guld-

berg end kan have havt om sine egne Evner, maatte han

i mange Tilfælde raadføre sig med Mænd, som han havde

Tillid til, især naar de havde Sagkundskab paa det Om-
raade, hvorom Kabinetsordren drejede sig, eller som han

af en eller anden Grund maatte holde det for nødvendigt

at tage til Raadgivere. Uden det kunne f. Ex. stærkt

detaillerede Lovudkast eller Kabinetsordrer med vidtløf-

tige Oktro5^er for Handelsselskaber umulig være blevne til.

Kabinetsordrerne i den Form, hvori de foreligge, —
det er det ogsaa værdt at lægge Mærke til, — bære i

ikke ringe Grad Præget af at være helt redigerede af

Guldberg. Man mærker hans Personlighed igjennem dem,

baade hvad Stil og Tone angaar. Undertiden kan en Lyst

til at docere, som han havde faaet fra sin Gjerning ved

Sorø Akademi og som Arveprinsens Lærer, give dem et

ejendommeligt Præg. Til andre Tider bliver han stærkt

moraliserende. Men mest lægger man dog Mærke til det

i høj Grad lyriske Præg, mange af dem have. Vistnok

er det mest Velvilje og Lyst til at rose, der kommer frem i

Kabinetsskrivelserne fra denne Tid ; men naar der desuagtet

allerede dengang er blevet talt om Guldbergs glubske

Kabinetsordrer, er det dog ikke helt uden Grund. Han

kunde nemlig ikke modstaa, naar han enten stod overfor

en grov Forseelse, eller noget forekom ham i en eller

anden Henseende at være oprørende, saa at give sin Stem-

ning Luft i disse officielle Skrivelser paa en Maade, der

vækker Forbauselse ved sin Styrke. Der er Exempler der-

paa fra adskillige Aar i al den Tid, han raadede i Kabi-

nettet. Det stærkeste Vidnesbyrd derom, og som vi her

alene ville nævne, er fra hans Kabinetsstyrelses sidste Aar,

da en Ordre af 29. Januar 1783 blev udstedt i Anledning
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af forskjellige uheldige Sider ved Rettergangsvæsenet, som

Guldberg mente at have higt IMærke til. Forst taler Ka-

binetsordren om et ondt Menneske ved Navn Poul Moller

i Odense, der hidsede Folk til Bedragerier og til at føre

falske Vidner. Han kaldes en Pest i Samfundet, og,

siges der saa, »et saadant Skarn maa udfejes af Staten.

Glemmes hans Uretfærdighed af Os, glemmes den ikke af

Gud«. Derefter gaar Kabinetsordren over til at udmale

Skyggesiderne ved Rettergangen paa adskillige Steder i

Landet. Guldberg bruger saa stærke Udtryk, at han endog

siger: 2>Rettens Pleje er saare ofte under Rettens Skygge

en himmelskrigende Uretfærdighed og saa skammelig i at

forhale, forvende og gjøre bekostelig, at Vi komme til

ligesom flere Fyrster i disse Tider at gribe til meget al-

vorlige Midler«. Saa fremhæves der videre saadanne Mis-

brug som den, at der for at presse Penge ud af Folk

skrives Skiftebreve, hvor der næppe staar 10 Linier paa

Siden, og at »Skifter udhales hele Aar, saaledes at Enker

og faderløse lide«, og, tilføjes der. > deres Gud veed det«.

»Falske Vidner«, fortsætter Guldberg da, »klages der over.

og intet er grueligere end et saadant Onde. Her maa

der ikke vises Lemfældighed — — her vil Alvorlighed,

skarp Alvorlighed for at sætte Skræk i Embedsmændene

Vi paalægge Kancelliet, og det for Guds Ansigt,

med en Tillid, Vi altid har havt og vist til dette Kolle-

gium, at være alvorligen, og, som det vil svare for Gud.

betænkt paa at gaa dette Onde med Fyrighed imode«.

Hovedsagen ved Kabinetsordrerne var selvfølgelig deres

Indhold og det Omfang, de fik. Her er det klart, at de

lige fra først i 1773 kom til at omfatte en Hoveddel af

Styrelsen, nemlig alt, hvad der stod i Forbindelse med
Gaver og Udnævnelser. Det er allerede omtalt, at det

hurtig blev almindeligt at sende Andragender og alt sligt

til Kabinettet, og ved Siden deraf greb Dronningen og

Arveprinsen, støttede af Guldberg, til ogsaa af sig selv at
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uddele Naadesbevisninger efter stor Maalestok. Man kan

dristig sige, at over Halvdelen af de Kabinetsordrer, der

lindes i Guldbergs Protokoller, dreje sig om sligt. Det

har været et umaadeligt Tiggeri. Hoffet har været Gjen-

stand for. Selv i de plumpeste Former fandt det Sted.

Det gjør et næsten komisk Indtryk at se, med hvilket

ærgerligt Humør der i flere Kabinetsordrer tales om, hvad

der skal gjøres, for at Hoffet kan blive fri for det utaale-

lige Overhæng af Tiggere, enten naar det var paa Frede-

riksberg, eller naar det tog Ophold paa Fredensborg. Men

vanskeligere var det at slippe for Tiggerbreve i Form af

Ansøgninger. I det mindste var det et Mylder af Gaver,

der efterhaanden fastsattes ved Kabinetsordrer, og det af

den mest forskjellige Størrelse og til de mest forskjellige

Personer, undertiden under Form af Honorar for et eller

andet Arbejde, men sædvanlig som slet og ret Pengehjælp.

Især var det gjennem Partikulærkassen og Chatolkassen,

at slige Foræringer uddeltes, altsaa vistnok paa en Maade

stemmende med, hvad der allerede havde været Skik tid-

ligere, men aabenbart efter en endnu større Maalestok og

med et stærkere Præg af at nærme sig til at være, hvad

man maa kalde Almisser. Det gaar ned til Gaver paa 20

eller 30 Rdlr. At Gratialer jævnlig uden Hensyn til Trang

tildeltes Personer, der vare yndede ved Hoffet, følger af sig

selv. Til de ligefremme Gaver sluttede sig ikke alene

Pensioner, der bevilgedes igjennem Skatkammerkollegiet,

men ogsaa Begunstigelser som, at Folk lik Bestallinger

paa et eller andet Embede uden at betale derfor eller, at

de fik deres Lønninger udbetalte uden de Afdrag, som

Skatter medførte. En Besynderlighed, der forekommer

flere Gange, er, at der tilføjes ved en Gave, at vedkom-

mende ikke maa sige til nogen, at han har faaet den.

Det langt overvejende Tal af disse Gaver var aaben-

bart fremkaldt ved Medlidenhed med Folks trange Kaar,

og de vare i det mindste politisk uskadelige. Langt større
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Betydning havde det HeiTedoninie. Kabinettet tiltog sig

over Udna^vnelserne til Embeder. A'ed mindre Stillinger

var det vistnok Hegel, at Kollegierne indsendte Lister over

de indkomne Ansogninger igjennem Statsraadet til Kon-

gen og enten foresloge en enkelt af Ansogerne ndnævnt

eller lagde det i Kongens Haand, hvem han vilde give

Fortrinet. I forste Tilfælde kan man sige, at Kollegiets

Forestilling altid blev fnlgt. Men ved højere Embeder,

hvad enten det gjaldt Pladser som Depnteret eller Kom-
mitteret i Kollegierne eller betydelige Stillinger udenfor

Kjøbenhavn, særlig Amtmandsembeder, tager Kabinettet

næsten altid Initiativet, og det mælder da kort og godt til

vedkommende Kollegium, at Kongen har besat det og det

Embede. Selv Statsraadet blev ikke taget paa Kaad ved

Embedsbesættelser, om de end vare nok saa vigtige.

Ikke mindre laa alle høje Titeludnævnelser og Udde-

lingen af Ordensdekorationer udelukkende i Kabinettets

Haand, og desuden bortgaves de fleste lavere Titler ogsaa

derfra, uden at Kollegier eller Statsraad raadspurgtes.

Struensee havde gjort en Standsning i den Slags Udnæv-

nelser. Det vil erindres, at han lod Kongen ved Kabi-

netsordre af 4. September 1770 indskærpe sparsommere

Uddeling af Udmærkelser ved Titler og Rang, og, medens

han havde Magten, forekom der da heller ikke nogen Ud-

nævnelse til finere Titler som Kammerherreværdigheden,

og ligesaa lidt blev nogen dekoreret enten med Elefant-

eller med Dannebrogsordenen. Den eneste Orden, som i

den Tid uddeltes, var Mathildeordenen. Men efter hans

Fald var det, som om alle Sluser aabnedes paa dette Om-
raade. Den tidligere Uskik, at Titler kunde kjobes, mær-

ker man nu igjen. Den forekommer flere Gange ved la-

vere Titler, og en bekjendt Æventyrer, Brigader Halling,

der havde tjent en stor Formue i Indien og nedsatte sig

som Godsejer i Jylland, men for øvrigt var en Mand, der

ingenlunde nød Agtelse, maatte betale 1000 Edlr. for
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Titlen som. Brigader og 10000 Rdlr. for at faa .det hvide

Baand, ved hvilken Lejlighed der, unægtelig med god

Grund, tilføjedes i Kabinetsordren, at der skulde iagttages

dyb Taushed om Betalingen (10. og 17. Juli 1776). Men

det var dog kun undtagelsesvis, at den her nævnte Slags

Udnævnelser fandt Sted. De allerfleste have været slet

og ret Naadesbevisninger fra Hoffets Side.

Det var i Massevis, at de fandt Sted. Der blev for

at tage et Par Exempler 21. Oktober 1774 udnævnt o

Elefantriddere, 11 Eiddere af Dannebrog, hvad som be-

kjendt dengang var det samme som Storkorser nu til Dags,

og 12 Kammerherrer, 11. April 1776 udnævntes der 12

Kammerherrer, 10. Maj 1776 12 Konferensraader og 14.

Maj 14 Eiddere af Dannebroge. Man kan ligeoverfor saa-

danne Tal tænke sig, hvilken Flodbølge der var af mindre

fine Rangtitler. Der kan optælles, at medens der i 1771

var 130 E. af D., var der i 1784 196, og medens der i

1771 var 184 Kammerherrer, var deres Tal i 1784 ikke

mindre end 289. Nu maa det oven i Kjobet huskes, at

der jævnlig til en saadan Ordensdekoration eller Eangtitel

hørte flere Udnævnelser. Det blev nemlig almindeligt,

hvad der i tidligere Tider kun findes enkelte Exempler

paa, at, naar en Mand f. Ex. skulde være E. af D., fik

han ikke dermed strax Tilladelse til at bære Ordenen, han

fik sit.hvide Baand, som man kaldte det, paa Lommen,

og paa samme Maade gik det, naar en Mand blev Kam-
merherre, saa fik han ogsaa til at begynde med sin Kammer-

herrenøgle paa Lommen. Kongen forbeholdt sig ved Lej-

lighed at lade vedkommende vide, naar de maatte lade

det hvide Baand eller Nøglen komme op af Lommen. Og

naar en Mand blev Konferensraad eller Etatsraad, skete

det jævnlig med den Tilføjelse, at han ikke, forend Kon-

gen tillod ham det ved en ny Kabinetsordre, maatte sige

det til nogen. Man kan næppe tænke sig noget latter-

ligere end den Slags LTdmærkelser, hvor man skulde be-
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vare det som en Statshemmelighed, at man havde faaet

en saadan Titel. Spørger man, hvad Meningen var med

denne Fremgangsmaade, der nærmer sig til det barnagtige,

det rent karrikatnragtige, S3^nes Grunden kun at have

kunnet være den, at man i Kabinettet ønskede saa tidt, det

paa nogen Maade kunde lade sig gjøre, at vise, at man
raadede over Naadens Kilde, der derfor skulde rinde saa

at sige draabevis. At Kabinetsordrernes Tal derved for-

øgedes ikke ubetydelig, er en Selvfølge.

Det er klart, at ved at trække den hele Klasse af

rdnævnelser, der her er omtalt, ind under sig, gjorde Ka-

binettet et mægtigt Skridt fremad til at gjøre sig til

Midtpunktet i Statsstyreisen. Det var derhen, at alle de

maatte rette Blikket, der vilde frem i Staten til Indfly-

delse eller vilde have deres Forfængelighed tilfredsstillet

ved Titler eller Ordener. Da alle Bestallinger vedrørende

sligt skulde udfærdiges af de Kollegier, hvorunder de hen-

hørte, og igjennem Forestillinger fra deres Side, der til-

sendtes Statsraadet, her forelægges Kongen til ny Under-

skrift, var det umuligt at sige, at Udnævnelserne ved Kabi-

netsordrer formelt stred imod Forordningen af 13. Februar

1772; men aabenbart stod Kollegier og Statsraad ganske

værgeløse overfor hele denne Fremgangsmaade. Naar det

forst var kommet saa vidt, at en Mand ved en Kabinets-

ordre havde modtaget en Udnævnelse, der altsaa var un-

derskrevet af Kongen, er det klart, at der intet kunde

gjøres derved. Ændringer vare en Umulighed.

Ved Siden af at være stærkt optaget af alt, hvad der

stod i Forbindelse med Udnævnelser af mangfoldig Slags,

satte Kabinettet nu som i Struensees Tid sig det som

sin Opgave, i det mindste efterhaanden at skaffe sig Op-

lysninger om de mest forskjellige Forhold baade i St3Tel-

sen og i andre Retninger. Vi møde, for at tage et Par

P^xempler, 15. September 1774 en Kabinetsordre til det

theologiske Fakultet om ved hvert Aars Ende at indsende

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V. 1-^
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til Kabinettet en Tabel baade over de Forelæsninger, som

dets Professorer havde holdt i Aarets Løb, og over Ud-

faldet af Aarets Examiner; Kabinettet vilde saa tillige

have at vide, hvem af Professorerne de enkelte af de exa-

minerede Studenter havde hørt, og hvilke iblandt disse

der særlig havde udmærket sig. Der vilde blive sendt

Lister til Udfyldning med Hensyn til disse Spørgsmaal.

Og vedrørende den overordnede StjTelse i det hele ud-

stedtes der 2. Januar 1777 Befaling til de vigtigste Kol-

legier om i Fremtiden aarlig at lade Kabinettet faa For-

tegnelse over alle de Foranstaltninger, der vare skete til

Fremme af det almindelige Bedste. Ogsaa faar Kente-

kammeret 10. Juni 1778 Ordre til at skaffe Oplysninger

om, hvad der fandtes i Behold i de kongelige Kornmaga-

siner i Statens forskjellige Lande o. s. v.

Efter de Oplysninger, som Kabinettet dels ad denne

Vej, dels paa anden Maade faar om Tilstande og Embeds-

førelse, søger det saa at udøve Kontrol og at faa Fejl ret-

tede. Da det f. Ex. erfarer, at der var stor Forvirring i

den norske Overhofrets Forretningsgang, giver det Justi-

tiarius Ordre til at affatte en ny Instrux for den, saale-

des at Uordenen ophører. Og paa videre Omraader giver

det Befaling snart for at bekæmpe Usædelighed og Brænde-

vinsbrænding i Norge, snart for at gjøre Ende paa Bruta-

litet i Behandlingen af Soldaterne eller for at faa den

Uskik standset, at Svin frit kunde tumle sig paa Gaderne

i forskjellige Kjobstæder. Til sligt slutter sig mere eller

mindre alvorlige Næser til Amtmænd og Fogder eller til

høje Eegeringskollegier, som naar den holstenske Eegering

i Gliickstadt faar Befaling til at gjore Ende paa en Sag,,

der havde varet i 6 Aar, eller Danske Kancelli faar at

vide, at det har at skynde sig med en Betænkning, som

det havde smølet med.

I sin Iver for at raade Bod paa forskjellige Udvæxter

gaar Kabinettet endog lige til ved sine Ordrer at ramme
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enkelte Personer med Tvangsmidler og Straffe. Det hedder

saaledes engang, at det vilde vare bedst, at en Enkes uartige

Son. over hvem hans Moder havde klaget, blev ført til

Munkholm, »hvor andre godt Folk mere ere betryggede

for et saa uværdigt Medlem af Samfundet«, en anden

Gang fastsættes det, at Overjægermester Bredahls »skarn-

agtige Son enten skal paa Munkholm eller paa Kristiansø«.

Eller det befales, at en Mand, af hvem Hoffet følte sig

forplaget, skal sendes til Børnehuset. Ja, det kunde endog

hænde, at en Kabinetsordre ligefrem despotisk greb ind i

en Proces. Dette skete saaledes i en Sag, den af Hoffet

saa yndede Køller-Banner havde med en Kvinde i Anled-

ning af et Barn, som hun paastod, at han var Fader til.

Her hævede Kabinettet uden videre Sagen, efter at den

var paadømt ved Hof- og Stadsretten, hvor Køller var

bleven frikjendt. Det formentes Kvinden at appellere ^).

I en helt anden og mere tiltalende Eetning gaar det,

naar Kabinettet, som ogsaa kan hænde, er ivrigt for at

afhjælpe Nød, hvor den viser sig i større Stil. Det gri-

ber saaledes ind baade i Anledning af den tidligere om-

talte svære Dyrtid i Norge 1772 og 1773, og ikke mindre

Omhu viser det med Hensyn til samtidig lignende Nød i

Kjøbenhavn, hvor der tillige maa sørges for, at Brænde-

priserne ikke stige altfor højt.

Til alt dette kommer saa, hvad omtrent er det vig-

tigste, at Kabinettet paa mange Maader i det hele vilde

gjore sin Magt gjældende ved Befalinger i de mest for-

skjellige Eetninger saavel som ved Ordning af Styrelse og

Lovgivning. Dets Initiativ kommer frem paa alle mulige

Punkter. Man mærker det ved Ordrer af den mest mi-

nutiøse Slags, som naar det paabydes, at Suhm skal have

5 Exemplarer udleverede af Langebeks Scriptores,

eller naar det befales (!) Koncertmester Hartmann at kom-

ponere Musiken til Ewalds Balders Død; men ikke mindre

viser det sig ved Befalinger, der angaa vigtige Forhold.

15*
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Snart sker det ved, at Kabinettet griber umiddelbart ind,

snart — og det er meget almindeligt — ved at det paa-

byder Nedsættelse af Kommissioner, der skulle indsende

Betænkninger. Da det saakaldte Skatkammer, der var

blevet ophævet af Struensee, gjenoprettes i 1773, sker det

i Kraft af en Kabinetsordre; det er ved den Slags Befa-

linger, at Forretningerne i Tyske Kancelli ordnes 1774,

at det bestemmes, hvor mange Deputerede der skal være

i Eentekammeret, at Indkvarteringsvæsenet i Kjøbenhavn

og i Rendsborg omordnes i 1775, eller at der i 1775

træffes Forsvarsanstalter i Norge, og at der i 1773 be-

fales Udrustning af en stor Eskadre. Paa det kirkelige

Omraade paabyder en Kabinetsordre af 12. Februar 1777,

at Gruldberg og Biskop Harboe skulle udarbejde en ny

Psalmebog, og det er paa den samme Maade, at Grunden

lægges for Omdannelsen af Latinskolerne i 1775 og af

Kommunitetet i 1777, at det befales, at der skal holdes

Forelæsninger for Kirurgerne paa Dansk, og at overhove-

det Undervisningen i Kirurgi skal omdannes o. s. v. Ikke

mindre er det værdt at lægge Mærke til, at Kabinettet

griber ind ved den Udvikling af vort Theater i national

Retning, som er ejendommelig for hin Tid, og at Kabi-

netsordrer tillige virke ved Kunstakademiets Forhold.

Yi ville senere komme til omstændelig at gaa ind

paa Regeringens Stilling til de store økonomiske Inter-

esser; men om Kabinettets Indgriben end her bliver vig-

tigst efter 1780, ville vi dog nævne, at den ogsaa har

havt sin Betydning med Hensyn til de Aar, vi nu særlig

tale om, nemlig Åarene før 1780. Yi møde Kabinets-

ordrer, hvorved der virkes for Udvikling af Stutterier og

for at forbedre Faareklipningen, for at støtte Landhushold-

ningsselskabet i dets Gjerning og paa flere Maader hjælpe

Bønderne. Men i endnu højere Grad træder Kabinettet

op ved det Arbejde, som vi ville faa at se blive gjort for

at ophjælpe Industrien i Statens forskjellige Lande, og
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ikke mindre, ja, snarere mere, har Regeringens Interesse

lur at udvikle Handelen lagt sig for Dagen ved Kabinets-

ordrer. Det var f. Ex. ved en saadan af 14. April 1774,

at en Kommission nedsattes i Anledning af en Plan om
;it grave den saakaldte slesvigholstenske Kanal, hvoraf

man ventede sig store Virkninger, og vi kunne følge dem

den ene Gang efter den anden ved den Udvikling af den

oversøiske Handel og af Fiskerier og Hvalfangst Nord paa,

der er betegnende for Aarene 1776—78.

Endelig, for ligesom at sætte Slutstenen paa Kabi-

netsordrernes Betydning i disse Aar, skal der endnu til-

føjes, at det var ved en saadan, at Indfødsretsloven, denne

1..0V, der skulde gjælde som en Grundlov, blev paabudt i

Januar 1776: men den ville vi senere komme tilbage til 2).

Det Indtryk, man faar af, hvad her er anført om Ho-

vedpunkterne af Kabinetsstyrelsen i de første Aar fra 1773

at regne, vil sikkert være, at der igjennem den var ved

at voxe en Myndighed op, som stræbte efter at sætte sig

i Statens Midtpunkt og stille Statsraad og Kollegiestyrelse

i Skyggen. Denne Myndighed, det ville vi her strax sige,

kunde saameget lettere udvikle sig, som der ikke fra de

højere Embedsmænds Side rejstes en samlet Modstand,

der kunde have hindret den eller i det mindste vanskelig-

gjort dens Væxt. Hvordan var da Forholdet i de højeste

Statsmandskredse? Det maa vi søge at danne os en Fore-

stilling om. idet vi forbigaa, hvad der synes at have været

Smaakjævl af rent personlig Karakter, og holde os til saa-

danne Træk af Forholdet imellem de vigtigste Statsmænd,

der havde virkelig Betydning. Uden Sammenligning ere

Bernstorff og Schack Eathlou de to Medlemmer af Stats-

raadet, som det nærmest gjælder om at fæste Opmærksom-

heden paa. Allerede lige fra Bernstorff kom tilbage til

Danmark og hk høje Embedsposter, havde de fremmede

Diplomater travlt med at tale om disse to Mænd som

principielle Modstandere. Der var en Tidlang meget stor
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Overdrivelse deri. Derom vidner det, at man kan se Bern-

storff 13. Juli 1773 skrive til Schack Rathlou: :>Alt fattes

mig, naar De ikke er her. Jeg kan hverken undvære

Deres Selskab eller Deres Raad, og, hvis jeg sætter min

Ærgjerrighed i noget, er det i, at Deres Excellence vil

domme mig efter Styrken og Omfanget af mit Venskab

for Dem«. Faa Dage efter skriver han: »Opholdet her

paa Fredensborg synes mig en Ørken, naar Deres Excel-

lence ikke er der« ^). Det er da heller ikke paa dette

Tidspunkt muligt at nævne noget Punkt, hvor Uenighed

af Betydning traadte frem imellem dem, og det var netop

nøje Sammenhold imellem dem, der betegnede begges Op-

træden under Striden med Hoffet i Oktober 1773.

I det folgende Aar har Bernstorff ganske vist i sine

fortrolige Breve til Reventlow ytret sig om forskjelligt,

der ikke behagede ham ved Forholdene; han taler om Hin-

dringer, han har at kæmpe med, han klager over, at man
øverst oppe bevæger sig indenfor en altfor snæver Kreds,

over at man er for kortsynet, ligesom han ogsaa anker

over, at alt gaar langsomt og vanskeligt under en For-

mynderstyrelse*); men han har ingen Uvilje imod sig selv

at klage over, og han kunde i Efteraaret 1774 udtale, at

Hoffet ikke i 6 Maaneder havde gjort det mindste For-

søg paa at blande sig i de Grene af St^'relsen, som han

havde at gjøre med. Han mente ogsaa paa samme Tid,

at Kollegierne vare ved at gjenvinde deres Indflydelse, og

at Guldbergs og Kabinettets Magt for Øjeblikket indskræn-

kede sig til at uddele Kaadesbevisninger^). Ogsaa for-

ærede Kongen ham i Oktober 1774 en meget smuk Ring med

mange Forsikringer om sin Godhed for ham. Samtidig

vedbleve, hvad der politisk var Hovedsagen, han og Schack

Rathlou at holde godt sammen. Det er med formelig

Varme, at han i sine Breve fra 1774 omtaler denne. Han

kalder ham den betydeligste Statsmand i Statsraadet,

^den eneste, der kunde gjøre Krav paa at kaldes Stats-
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miind«^), og om end Schacks vanskelige Sider, hans Hy-

pokondri og lunefulde, sære, noget mistænksomme Væsen

kunde stode ham^), var dette dog efter hans Opfattelse ikke

noget at lægge Vægt paa i Sammenligning med hans gode

og betydelige Egenskaber. »Han er tidt udmærket», skrev

han om ham. »Det er«, tilfujer hanj »meget sjældent, at

vi ikke ere enige«, og derpaa lægger han stor Vægt, thi,

siger han: »Jeg drister mig til at tro, at Enighed imellem

os er i høj Grad nødvendig for at det skal gaa godt, for

at hindre enten Uordner eller Slendrian, der vilde være

lige skadelige«^). Samtidig var Bernstorffs Forhold som

sa^dvanlig godt til den altid paalidelige, elskværdige Thott,

hvem han aldrig omtaler undtagen med den største Vel-

vilje, og han stod tillige paa en god Fod med Eickstedt.

Det hører til de paafaldende og ikke tiltalende Træk hos

ham, at han, der af Princip var meget stræng overfor Let-

færdighed, og f. Ex. af den Grund formelig brød Staven

over Suhm, helt kunde lukke Øjet for dette, hvor det gjaldt

den usædelige Eickstedt, hvis Levnet vakte ret almindelig

Forargelse. Bernstorff bedømte ham overvejende gunstig.

»Han har«, skrev han om ham, .t>mange gode Egenskaber,

han har god Forstand og, hvis han havde lært noget or-

dentligt i sin Ungdom, kunde han være bleven en meget

dygtig Mand»^). Samtidig holdt han mere af Gregers

Juel, den daværende Chef for Kentekammeret, end af nogen

anden Personlighed her i Landet.

Men nu Stillingen til Guldberg, og dermed til Kabi-

nettet! Bernstorff vidste saa godt som nogen, at Guld-

berg var den raadende i Kabinettet, og den Kritik, vi

have set ham rette imod den Aand, der herskede øverst

oppe, det snævre Syn o. s. v., var aabenbart i det mindste

for en stor Del rettet imod Guldberg. »Hans Sfære«, har

han lejlighedsvis sagt, »er altfor snæver, og han kjender

ikke sine Grænser. Hans Ukjendskab med Tingene og

hans Egenkjærlighed forhindre ham deri. Desuden tager
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han Sagerne pedantisk og vil bringe alt tilbage til visse

Principer, og hans Anvendelse af disse bliver falsk« ^^).

Men alligevel satte han dog stadig i visse Henseender

megen Pris paa Guldberg. Han holdt af ham som en

mild, godhjærtet Mand, der levede et d3'digt Liv og var

fuldstændig uegennyttig. Ogsaa hvad Evner angaar, skat-

tede han ham ret højt, og hans velvillige Stemning mod

ham gik i Foraaret 1775 endog saa vidt, at han skrev om

ham til Eeventlow: »Jeg holder mere og mere af den

Mand. jo mere jeg lærer ham at kjende«^^).

I det mindste en Tidlang troede han heller ikke, at

Guldberg vilde blive farlig for Statsraadet. Ja, han ytrede

endog om ham i Efteraaret 1773, at, om han end kunde

kaldes Yndling, var han det dog ikke i dette Ords ud-

strakte Betydning, saadan som Moltke havde været det i

Frederik Y's Tid, og som Holck var det en Tid under

Kristian Vn, han vilde stedse kun spille en underordnet

Kolle (være tine créature subalterne) ^^). Dette kunde for

saa vidt være sandt, som Guldberg ikke i den Grad traadte

frem med sin Person i det klare Dagslys, som Moltke og

Holck havde gjort det; men Bernstorff undervurderede dog

ganske hans Indflydelse ved en saadan Dom. Baade i

1774 og i Begyndelsen af 1775 blev der i Virkeligheden

udstedt Kabinetsordrer, der i de forskjellige Retninger, vi

tidligere have nævnt, kunde vidne om Kabinettets d. v. s.

Guldbergs Iver for med spændt Opmærksomhed at følge

Forholdene rundt omkring og om Lyst til at gribe ind

paa adskillige Punkter. Men ganske vist, der viser sig

ikke noget Stridspunkt.

Endnu en Personlighed maa vi her lægge stærkt

Mærke til, og det er den ældre Schimmelmann. Til Trods

for, at han hvert Aar plejede at tilbringe en stor Del af

Tiden i Hamburg og paa sit i Nærheden deraf liggende

Gods Ahrensburcr. dels optaget af sine Kjøbmandsforret-

ninger. dels røgtende sit Hverv som dansk-norsk Statsaf-
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sending i den nedersachsiske Kreds, bevarede han dog

Forbindelsen med de forskjellige Autoriteter, der havde

med linansielle og økonomiske Sager at gjore, og, naar

han var i Kjobenhavn, udovede han en umaadelig person-

lig Indflydelse. At han havde meget skarpe Kanter, vidste

enhver. Selv Bernstorff, der stod ham nærmere, end nogen

anden af de hoje Jhiibedsmænd gjorde det, kunde ærgre

sig sort over hans Hensynsløshed og Mangel paa Finhed

i personlige Forhold, ikke mindre end over hans materia-

listiske Opfattelse af mange Forhold, Han har, skrev han

f. Ex. om ham i Maj 1776, ikke den fjærneste Forestil-

ling om at vise Delikatesse^^). Men der var en alminde-

lig Beundring for hans Energi og for hans Forretnings-

dygtighed, han havde en egen Evne til at sætte Folk i

Gang og holde dem i Aande, og selv Kollegier, som han

slet ikke kunde siges at være Chef for, forstod han at

give Impulser og at vække til Arbejde ^^). Og saa er der

det ejendommelige, at denne Mand med de mange Kanter,

han havde tillige en betydelig Evne til at omgaas Menne-

sker af meget modsatte Meninger. Han var som allerede

berørt noje knyttet til Bernstorff, der til Trods for, hvad

der stødte ham hos Schimmelmann. dog kaldte ham den

hæderligste, varmeste og paalideligste Yen, man kunde

have. Ogsaa benægtede han med Styrke det berettigede i de

Sigtelser for Egennytte, der jævnlig fremsattes imod Schim-

melmann. Samtidig stod denne i et meget godt For-

hold til Schack Eathlou, og han kunde skrive med stor

Varme om sin Hengivenhed for ham^^). Tillige var han

gode Venner med Guldberg, og han gjengjældte den Beun-

dring, denne havde for hans Talenter, med at føle stor Vel-

vilje for ham. Saaledes skrev han .5. November 1773 om
ham til Schack Eathlou: »Han er en retskaffen 3Iand.

hvis Karakter fortjener, at man søger at bevare hans sta-

dige Venskab <;. Derfor var han ogsaa glad over at se

Schack Eathlou vedblive at være Guldbergs gode Ven.
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»Dette Forholdes, tilføjede han^*^), aiiaa bevares uforandret,

saa Til man kunne arbejde med Glæde, og Staten vil

blive stor og lykkelig.« Med god Grund kunde Bernstorff

altsaa skrive, at Schimmelmann oprigtig holdt af Guld-

berg ^^).

Alt dette syntes at pege i fredsommelig Retning. Bem-

sturft' brud sig derfor ikke om, hvad der fortaltes om •> Slan-

ger, der søgte at forgifte Hoffet«, han mente i September

1774 at kunne udtale, at Ministeriet var fastere stillet, end

det havde været lige siden 17. Januar 1772. Nogen klar

Opfattelse af en Modsætning imellem Statsraadet og Ka-

binettet var endnu i Begyndelsen af 1775 ikke tilstede,

end ikke hos Bernstorff'. Det eneste Forsøg til Forstyrrelse

kom fra en helt anden Kant, nemlig fra Køller-Banner,

der stadig bevarede en høj Stjerne ved Hoffet og aaben-

bart gjeme vilde vinde Indflydelse igjen. Det lykkedes

ham ogsaa i Juni 1774 at faa Lov til at komme over fra

sin Guvernorplads i Rendsborg til Kjøbenhavn, og her

voldte han i den følgende Tid Ministrene store Bryderier;

men atter nu viste det sig, ligesom i 1772, at han ikke

kunde bryde den Modstand, der rejstes imod ham, særlig

fra Schack Rathlous og Eickstedts Side. Han arbejdede

aabenbart selv denne i Hænde ved sin plumpe underoffi-

cersmæssige Maade at optræde paa. Hans Forslag paa Hær-

væsenets Omraade bleve forkastede. Som den vrede

Achilles tog han da sin Afsked, idet han med tydelig Bit-

terhed dertil valgte den 17. Januar 1775 som Dato. Med

det samme greb han Lejligheden til voldsomme Angreb

paa Krigsstyreisen. Hvor yndet han dog stadig var ved

Hoffet, traadte tydelig frem derved, at han ved en Kabi-

netsordre hk sin Afsked med sin fulde Gage 4400 Rdlr.

i Pension, og i Kabinetsordren begrundes dette ved :>de

betydelige Prøver, som Køller-Banner har givet paa sin

allerunderdanigste Troskab. Xidkjærhed og Hengivenhed

for Os. vort Kongehus og hele Staten« ^^). Juliane Marie
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viste ham yderligere sin Gunst ved varmt at anbefale ham
til Frederik II. Men fra denne Tid var dog hans EoUe

helt udspillet her hjemme.

Ellevte Kapitel.

Karoline Mathildes Død. — Bernstorffs Stilling i sidste

Halvdel af 1775.

M..edens Forholdene i de øverste Kredse siden Slut-

ningen af 1773 saaledes i det hele havde udviklet sig

under god Forstaaelse, skrev Juliane Marie med Tan-

ken om de Eænker, som hun tilskrev Karoline Mathilde

og dennes Broder Georg III i England, til Svogeren i

Potsdam: »De som have nogen Indflydelse ved Hoffet eller

i Kegeringen, kunne kun holde sig oppe sammen med

os«. Men hun kunde godt have tilføjet: »Vi selv kunne

kun holde os oppe sammen med Statsraadet og dem, der

staa i Spidsen for de høje Kollegier«. Thi hvis der truede

Farer fra Karoline Mathilde og England, trængte hun og

Arveprinsen ligesaa meget til de højt staaende Embeds-

mænd, som disse behøvede Hoffets Hjælp. Men var der

nogen Fare paa Færde? I Øjeblikket ganske vist ikke;

men det var dog ikke helt uden Grund, naar man ved

Hoffet med en vis Spænding lyttede efter, om der ikk«

hørtes betænkelige Nyheder fra Celle.

Hvor stærkt Raabet end havde lydt imod Karoline

Mathilde saa vel som imod Struensee i den sidste Tid før

17. Januar, saa var der dog efter denne Dag langt fra

den Enstemmighed i Opfattelsen af Dronningen som i For-



236 Første Bog. Ellevte Kapitel.

dømmelseii af Struensee. Selv om der i de Viser og

Flyveskrifter, der udkom efter 17. Januar, kan findes An-

greb paa hende, endog af ligefrem gemen Natur, var dette

dog langt fra det almindelige. Hvad man nærmest maa

slutte af det meste af, hvad der fremkom paa den Maade.

er at Folk i det hele bleve blodt stemte ved hendes Ulykke.

Der har ikke været nogen almindelig Lyst til at bryde

Staven over hende ^).

Ja. der var endog varmtfølende unge Mænd, som

gjerne vilde se hende frelst og vilde virke dertil. Den

unge Ernst Schimmelmann. Skatmesterens ældste Søn og

som selv siden skulde blive Minister, var den ene, hans

Ten August Hennings var den anden. Ophidsede over,

hvad de holdt for en Skjændselsdaad imod Dronningen, brød

de deres Hjærner for at udfinde, hvorledes de kunde hjælpe

hende: men alt, hvad de kunde gjøre, var at se at faa

hende fra at afgive nogen kompromitterende Tilstaaelse.

og de søgte derfor at faa anonyme Breve skaffede ind i

Huset hos den engelske Statsafsending for at formaa ham
til endelig ad en eller anden Vej at advare Dronningen.

At dette Skridt ikke havde anden Betydning end at vise

Stemningen hos de unge Mænd, er en Selvfølge.

Sagen imod Dronningen gik imidlertid sin bekjendte

Gang. Den 31. Maj 1772 forlod hun Kronborg paa den

lille engelske Eskadre, der var kommen for at hente hende ^),

og den 5. Juni landede hun i Stade i Hannover, i hvilket

Land hun for Fremtiden skulde ])o. Strax fra forst af

blev hun her hilset med venlig Hyldest, en naturlig Virk-

ning af det allerede almindelig udbredte Rygte, at hun

havde været Gjenstand for oprørende Bagvaskelser og For-

følgelse. Efter 2 Dages Ophold i Stade rejste hun til

Gøhrde, hvor der laa et lille Landslot. og hvor hun fore-

løbig tog Ophold, indtil Slottet i Celle, der var bestemt

til at være hendes fremtidige Opholdssted, blev gjort i

Stand. Endelisr den 20. Oktober kunde hun holde sit Ind-
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tog i Celle. Det var en Højtidsdag i den lille, stille,

gammeldags By, hvor Borgerne gjorde deres yderste for

at byde hende velkommen. Man forstaar, at det rorte

den ulykkelige unge Dronning, der fik et velgj urende Ind-

tryk af, at hendes Broders Undersaatter ikke holdt hende

for skyldig i, hvad hun var sigtet for. Det smukke For-

hold, der saaledes begyndte imellem hende og Befolknin-

gen, varede uforstyrret til hendes Dod.

Georg III havde ikke villet have hende hjem til Eng-

land, maaske noget af politiske Grunde, men sikkert og-

saa, fordi han ikke troede paa hendes Uskyldighed. Men

ligesom han havde værget hende imod yderligere Plage-

rier fra det danske Hofs Side, saaledes vilde han stedse

have hende behandlet, som hendes Bang kunde kræve det.

I det gamle Slot i Celle var der blevet indrettet en smuk

og passende Bolig til hende, han stillede tilstrækkelige

Midler til Baadighed, for at der kunde holdes et forme-

ligt lille Hof der og endog gjennemføres en vis ydre Pragt

med tilsvarende Ceremoniel. Ved Taflet spiste hun selv

paa Guld, de 5 til 7 fine Damer og Herrer, der dannede

hendes nærmeste Hof, spiste paa Sølv, og hun havde 12

adelige Pager til Opvartning.

Det Liv, hun førte, var selvfølgelig ret ensformigt.

Hun læste overordentlig meget og spaserede lange Toure,

og det saa hurtig, at det kneb for hendes Hofdamer at

kunne følge med hende. Men ejendommelig nok vilde

hun, for hvem Ridning tidligere havde været en Yndlings-

fornøjelse, ikke mere stige til Hest. Maaske vilde hun

ikke mindes sine fordums lange Bidetoure sammen med
Struensee, maaske var det blot, fordi hun med sin Til-

bøjelighed til at blive svær helst vilde modarbejde det

ved lange og hurtige Spaseretoure. De selskabelige Ad-

spredelser vare ikke store. Mest har det opmuntret hende,

naar en fransk Skuespillertrup spillede paa det lille The-

ater, der var indrettet paa Slottet: men hendes bedste
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Glæde var det dog. naar hun. hvad jævnlig skete, fik Be-

sog af sin Søster Augusta, der var gift med Hertugen af

Bnmsvig og ikke boede langt fra hende. Forunderligt

niaa det have været for hende her nede tillige at forny

Bekjendtskab med sin fordums Overhofmesterinde , Fru

Plessen. der som tidligere omtalt'') havde bosat sig i

Celle, forvist paa en Maade fra Danmark ligesom hun

selv. Fru Plessen kom hende imøde med stor Tenlighed.

Den strænge, men trofaste Dame troede som saa mange

dengang paa Dronningens Uskyldighed. Blev Forholdet

imellem hende og Karoline Mathilde end ikke saa varmt,

som det havde været i gamle Dage, saa bevarede det dog

sin venlige Karakter, og den sidste Fødselsdag, Dronnin-

gen oplevede, højtideligholdt Fru Plessen ved at lade af-

brænde et Fyrværkeri til hendes Ære. Bortset fra hende

og Søsteren, kom Karoline Mathilde, som det synes, til

at leve iblandt ^lennesker, som vare hende fuldstændig

fremmede. Saa ung hun var, timedes dette hende alle-

rede for anden Gang. Og under hvilke Forhold ! Men

hun tog, ser det ud til, sit Parti saa smukt som vel

muligt. Det var. som om den Hyldest, hun havde mødt

hos den venlige og stærkt medfølende Befolkning i Celle.

kaldte de milde, elskværdige Sider af hendes Karakter

tilbage igjen, efter at de en Tid under Struensees skade-

lige Indflydelse havde været trængte tilbage. Hun viste

Folk. af hvilken Klasse de end vare, en formelig rørende

Venlighed, og især vare Børn hende uimodstaaelige. Hun.

der med saa dyb Smerte havde maattet skilles fra sine

egne Børn, trængte ligesom til at faa Bamean sigter til

at lyse op ved Mildhed og Godhed. Selvfølgelig gjorde

det et dybt Indtryk paa Befolkningen at møde dette Væ-

sen hos den unge indtagende Fyrstinde. Det var et Vid-

nesbyrd om denne deres Stemning, naar de gav hende

Tilnavnet: den gode Dronning. Fremmede, der besøgte

hende eller- havde Lejlighed til at se hende, naar hun
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holdt Taffel, have skildret det stærkt sympathetiske lud-

tryk, hun gjorde, og paafaldende nok. de omtale hendes

Maade at være paa som glad og fornøjet. Rimeligvis var

hendes Temperament af Naturen lyst, og hun, der under

sit Ophold her nede blev religiøst vakt, har deri fundet

en vis Fred, der gjorde det lettere for hende at bære Sorg-

og Ulykke; men naar fiere dog gjorde den Iagttagelse, at

der ligesom var noget forceret ved hendes 3Iunterhed, der

skulde d.Tkke over tunge Stemninger, var dette næ,ppe

noget Fejlsyn.

Den Haardhed, der var vist imod hende fra hendes

sejrrige ^Modstanderes Side, var ikke endt med hendes.

Bortrejse. Det var, som om Juliane Marie, der her maa

bære Ansvaret, mente, at hun ikke alene skulde gjælde

for at være død som Dronning, men ogsaa at hun skulde

anses for at være død som Moder. Da Lord Keith, der var

optraadt med saa megen Iver for hende efter 17. Januar,

i November 1772 besøgte hende i Celle paa Vejen til

Wien, hvor han skulde være engelsk Statsafsending, for-

talte hun ham, at hendes Forbindelse med Danmark i

den Grad var brudt, at hun slet intet Brev havde faaet

derfra siden sin Bortrejse. Det var i det hele kun rent

tilfældigt, at hun kunde høre noget om sine Børn. Man
tænke sig, hvad det vilde sige. Man kan da forstaa, mod

hvilken jublende Glæde hun omsider 2 Aar efter, at hun

havde forladt Danmark, modtog et Portræt af sin lille

Søn, som det var lykkedes hende at skaffe sig.

Stod hun værgeløs overfor det danske Hofs Lyst til

at gjore hende Livet saa surt, som det var muligt, var

hun det ikke mindre overfor de Bagvaskelser, som hun

var Gjenstand for. I den værste, mest hadefulde Skik-

kelse træffe vi dem hos den store Preusserkonge Frede-

rik n, der havde indskrevet den ulykkelige 22aarige Fyi'st-

inde paa Listen af dem, som han forfulgte med sit Had.

Han fandt en Nvdelse ved i sine Breve til Juliane Marie
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at fortælle ondt om hende, som han sogte at udspionere.

Han kunde endog glæde Svigerinden ved at meddele hende,

at »en Kytter havde afløst Struensee hos Karoline Ma-

thilde, men at denne dog nu havde lært at være forsig-

tigere i slige Forhold«*). Der er ikke den fjærneste Grund

til tro paa denne Tortælling. Men ogsaa til den hende

fjendtlige Statsmandskreds her i Landet lod der ugunstige

og løgnagtige Beretninger om hende og hendes Forhold.

Omtrent samtidig med, at Fru Plessen lod afbrænde et

Fyrværkeri til hendes Ære, vidste man i den Bernstorff-

ske Familie, at hun havde faaet nok af hende og trak sig

tilbage fra hende. Ja, man vidste endog her, at Dron-

ningen, der vitterlig havde vundet alles Hjærter i Celle,

var ilde lidt dernede, fordi hun gjorde Nar af Folk, og at

man længtes efter at blive fri for hende ^). Ikke mere

end et Aar førend der blev fortalt sligt, bemærkede den

berømte Lichtenberg efter et Ophold i Celle, at hun var

saa elsket der, at, som han ski'iver, »der er vel næppe et

Par Næver i Celle, der ikke gjerne greb til et Spanskrør

eller en Plejl, saafremt en af Slynglerne — jeg mener

hendes Fjender — tog sin Vej igjennem Egnen der.« Og

efter hendes Død bad Borgerne i Celle og Adelsmændene

i Omegnen Kong Georg om at maatte rejse et Mindes-

mærke for hende, »den bedste, den elskeligste Dronning«.

Et af Karoline Mathildes Yndlingsdigte var et Digt

af Gellert, der begyndte saaledes:

Nie will ich dem zu schadea suchen

Der mir zu schaden sucht,

Nie will ich meinem Feinde fluchen,

Wenn er aus Hass mir flucht.

Dette tyder ikke paa, at den »afskylige Dronning

Mathilde«, som Juliane Marie kaldte hende, rugede over

Hævnplaner, og hun tog da ej heller Initiativet til at faa

Oprejsning for sine Ulykker. Men der var andre, som i
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Aarene efter Struensees Fald ikke slap Tanken om at føre

hende tilbage til Danmark som regerende Dronning. Al-

tona var Hovedpladsen for dem, der tænkte paa sligt. Her

havde nemlig flere af dem, der vare faldne i Unaade efter

17. Januar, slaaet sig ned. Først' og fremmest Baron

Biilow, Kristian VII's Staldmester, som tillige med sin

fra Hof historien før 1772 tilstrækkelig bekjendte Hu-

stru i Hast havde maattet forlade Kjøbenhavn, da Stru-

ensee var styrtet. Der boede ogsaa U. A. Holstein, der

efter sin Afskedigelse 9. Juli 1772 havde fattet et Had

til den nye Tingenes Orden, som overgik enhver Beskri-

velse. Men ogsaa Ernst Schimmelmann hørte paafaldende

nok til de misfornøjede. Man kunde have troet, at hans

Ophidselse i de nærmeste Dage efter 17. Januar havde

tabt sig, siden han i Egenskab af at være sin Faders Søn

var bleven Medlem af Overskattedirektionen og Deputeret

i Okonomi- og Kommercekollegiet. Men dette hindrede

ham ikke i at sympathisere med Biilow og i under sine Op-

hold i Altona at forhandle med ham om, paa hvilken

Maade man bedst kunde hjælpe Dronning Karoline Ma-

thilde tilbage til Danmark. Tænker man paa den umaade-

lige Eolle, som hans Fader spillede her hjemme, bliver en

saadan Rebelskhed hos Sønnen dobbelt paafaldende. Og

endog en af de vigtigste Ophavsmænd til Begivenhederne

17. Januar, Beringskjold, der rigtignok ved disse særlig

havde villet Struensee til Livs, tiar maaske forhandlet

med de misfornøjede i Altona. Men Biilow og hans Me-

ningsfæller havde i længere Tid ingen Lejlighed til at

sætte sig i Forbindelse med Karoline Mathilde. Da hændte

det, at en ung engelsk Rejsende ved Navn Wraxall i Sep-

tember 1774 kom til Celle og her følte sig stærkt fængslet

af Dronningens Personlighed og greben af levende Med-

følelse for hende. Da han fra Celle kom til Hamburg,

traf han tilfældig sammen med en af de misfornøjede

Danske, og da denne mærkede hans Sympathi for Dron-

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V. 16
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ningen, fattede han den Tanke, at han som Englænder og

Rejsende, der stod udenfor al Politik, kunde bruges til at

skabe en Forbindelse med Karoline Mathilde. Han hk saa

Wraxall til at tale med Biilow og med Ernst Schimmel-

mann. der netop dengang tilfældigvis var i Altona. De

fortalte ham vidt og bredt om den umaadelige Forbitrelse,

der i Danmark herskede imod Juliane Marie og det da-

værende Ministerium, fremdeles, at de havde vigtige For-

bindelser, nemlig baade med Statholderen i Hertugdøm-

merne, Karl af Hessen, der ganske vist næppe stod paa

en videre god Fod med Enkedronningen, og med Kom-

mandanterne i Rendsborg og Gltickstadt. Den hele Plan

var aabenbart meget fantastisk, og der er aldrig fremkom-

met noget, der har kunnet vise, at dette Karoline Mathil-

des Parti strakte sig ud over en snæver Kreds. Men sik-

kert nok troede Biilow og de, der vare enige med ham,

paa Muligheden af at kunne udrette noget stort, og de

fandt en ivrig Hjælper i AVraxall. Han blev begejstret

for Tanken om at virke til Dronningens Gjenoprejsning,

og han gik villig ind paa at overbringe hende en Opfor-

dring til at slutte sig til de danske Adelsmænd, der vilde

sætte hende paa Tronen igjen. Det lykkedes ham nu

ogsaa i al Hemmelighed at gjøre Karoline Mathilde be-

kjendt med Planen, og hun gik med største Iver ind paa

Forslaget, næppe saameget i Tanken om at blive Eegent-

inde i den dansk-norske Stat og styrte Juliane Marie, som

i Haabet om at faa sine Born tilbage. Gjentagne For-

handlinger fandt nu Sted i Lobet af Vinteren 1774—1775

ved Wraxalls Hjælp. Hendes Partigængere i Altona satte

sig ogsaa i Forbindelse med deres Venner i Kjøbenhavn,

og, saafremt man kunde stole paa, hvad de selv mente,

vare Udsigterne til en Revolution i Kjøbenhavn glimrende.

Karoline Mathilde havde imidlertid gjort opmærksom paa,

at hun maatte have sin Broder Kong Georgs Tilladelse

til at forlade Hannover, og da det i det hele maatte være
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vigtigt at faa et Rygstød i ham og i den engelske Stats-

afsending i Kjøbenhavn, skete der ogsaa hemmelig Hen-

vendelse til ham. Hvor ilde stemt han end imidlertid

var imod den daværende Styrelse i Danmark, var han dog

forsigtig. Han vilde ikke udsætte sig for et aabent Brud

med den dansk-norske Stat, og han gav ikke Tilsagn om
en saadan Hjælp, som Karoline Mathilde og hendes Ven-

ner unskede. Der maatte derfor gjores nye Anstrængelser

for at overvinde hans Betænkeligheder, og imidlertid gik

Tiden, indtil det blev for silde. Den 10. Maj 1775 døde

Karoline Mathilde. Hun havde nydt en udmærket Sund-

hed og var kun 24 Aar gammel: men da en Page, som

hun holdt meget af, døde under en Frislingeepidemi, fik

hun den uheldige Tanke at ville se hans Lig, hun blev

smittet og døde efter faa Dages Sygdom. Det var med

gudhengivent Sind og en fuldstændig Sindsro, at hun ven-

tede Dødens Komme. Efter hvad vi have set om den

Kjærlighed, hun var Gjenstand for i Celle og Omegn,

ville vi forstaa. at hendes Død vakte stor Sorg. Det

Mindesmærke, som vi have sagt, blev rejst over hende

kort Tid efter hendes Død, var et sandt Udtryk for Stem-

ningen ^).

Hvad Folk i Almindelighed her hjemme sagde til

Budskabet om hendes Død, veed man ikke; men Bern-

storif havde sikkert Eet, naar han udtalte, at det vilde

vække Glæde hos mange, der nu fandt en Tryghed, som

intet andet kunde give^). Schimmelmann, der var saare

langt fra at dele sin Søns Følelser med Hensyn til Karo-

line Mathilde, ønskede ret betegnende Schack Eathlou til

Lykke, fordi han kunde være ganske rolig med Hensyn

til sin Fremtid^), aabenbart en Hentydning til den Kjends-

gjerniug. at det havde været Schack Rathlou, der havde

fravristet Karoline Mathilde Tilstaaelsen om hendes Skyld.

Om Kongen fortalte Bernstorff, hvad der lyder højst uhyg-

gelig, at han var bleven umaadelig glad ved at erfare

16*
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Dødsfaldet. Han var derved, siger Bernstorff, kommen

til at tænke paa sin gamle Trældom og havde følt Til-

fredsheden ved at være befriet derfra^}. Men mon denne

Beretning er rigtig? Den minder alt for paafaldende om

de Stemninger, som Juliane Marie dikterede Kongen hver

17. Januar. Har det da ikke været fra hende, at Bern-

storff har havt den Meddelelse "? I det mindste strider den

ganske med det Indtryk, som de fremmede Diplomater

havde af Kongens Holdning, da de saa ham ved Hoffet

den første Gang. efter at Budskabet var kommet til Kjø-

benhavns*^).

For Juliane Marie var det naturligvis den glædelig-

ste Efterretning, hun kunde faa. Hendes Ængstelse for

Rænker fra Karoline Mathildes Side var gaaet saa vidt.

at den Mand, der havde været dennes Frisør, i Septem-

ber 1773 uden videre var bleven [ forvist Landet inden 24

Timer: han fik kun 100 Rdlr. i Rejsepenge. Først Døds-

budskabet kunde bringe hende til at føle sig rolig. Hun

har selv skrevet Dommen om sin Karakter ved et Brev,

hun strax derefter sendte Frederik II ^s). Det er kun

Skjældsord, hun i dette Øjeblik kunde nedskrive om den

afdøde. »Dronning Mathilde«, staar der i hendes Brev,

»var sit Kjøns og sin Families Vanære og disse Rigers

Skjændsel og Vanære«. Man kan, naar man læser sligt,

forstaa, at hun ikke fandt Grund til at aflyse et Bal paré

en domino, der fandt Sted den 18. Maj, og ved hvilket

man lod Kongen danse Aftenen førend man fortalte ham

Karoline Mathildes Død ^^). Og man forbauses heller ikke,

naar man hører, at Bernstorff maatte gjøre indtrængende

Forestillinger for at sætte igjennem, at den lille Kron-

prins og Louise Augusta kom til at bære Sorg, saaledes

som det er Skik, at Børn bære Sorg, naar de have mistet

deres Moder s^). Det er vel muligt, at Juliane Marie har

havt Omsorg for disse Børns Opdragelse, det paastaar i

det mindste Bernstorff bestemt, at hun havde s*)
; men det
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var i højeste Grad utækkeligt, at hun vilde bringe den

lille Kronprins til at se paa hende selv som den. han

skyldte alt i Modsætning til hans brodefulde Moder. Lige-

som Kongen maatte ogsaa han, saa lille han var, hver

17. Januar bevidne hende sin TakneLimelighed for, hvad

hun havde gjort den Dag*-''). Kun maatte han af gode

Grunde gjøre det mundtlig, ikke skriftlig saaledes som

Faderen. Og for at han stadig kunde have den store Dag

for Øje, havde hun foræret ham en Tegning af Stanley,

der forestillede Optoget den 17. Januar, da Kongen i

Stadskareten kjorte igjennem Folkemassen, der jublede

ham imøde i Anledning af hans Befrielse. Denne Teg-

ning hang i Glas og Eamme i hans Værelse ^^).

Det er ikke alene i Juliane Maries, men ogsaa i

Bernstorffs og Schimmelmanns Breve fra disse Dage, at

man ser den Opfattelse komme frem, at Karoline Mathil-

des Død var en Xaade af Forsjmet, hvorved Land og

Rige var blevet frelst for store- Forstyrrelser. Der kan

naturligvis herved være sigtet til mulige Revolutions-

planer; men Juliane Marie har sikkert tillige tænkt paa,

at nu var den Fare forbi, at Kronprinsen, naar han blev

voxen, skulde kunne falde paa at kalde Moderen tilbage

og denne saa hævne sig paa hende og paa Arveprinsen.

Hvor stærkt hun end arbejdede paa at bryde Baandet

imellem Moder og Søn, var Faren for, at sligt kunde

hænde, en nærliggende Mulighed, saa længe Karoline Ma-

thilde levede. Men vi vide, at den Gavn, hun stolede paa,

at dennes Død skulde bringe, den kom til at udeblive.

Nemesis skulde dog ramme hende den 14. April 1784.

Og de Statsmænd, der troede, at Karoline Mathildes Død

vilde medføre større Ro og Tryghed, tog ikke mindre

Fejl, de anede ikke, at nu, da hun var død, vilde Hoffets

og Kabinettets Mod til at gaa sine egne Veje og til at
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holde dem selv nede stige i Styrke. Det var netop det,

der skete.

Den, der først fik Følelsen af, at Stillingen ikke var

bleven tryggere, blev Bernstorff, og det med god Grund.

Hoffet vidste godt, at ingen var mindre tilbøjelig end han

til at bøje Knæ for det. Hvor loyal han end var, kunde

intet Hensyn til, hvad Hoffet mente, bringe ham til at

slaa af paa, hvad han holdt for det rette. Derfor forhin-

drede hans personlige Agtelse for Arveprinsens Karakter

ham ikke fra jævnlig at være en bestemt Modstander af

denne i det deliberative Statsraad^^). Det maa ogsaa vel

erindres, at med al sin Troskab imod Kongemagten var

han afgjort mere Aristokrat end Royalist; han stod heri

som i saa meget paa sin Families Tradition. Naar Eng-

land var hans Yndlingsland, har det ikke lidt været, fordi

det engelske Aristokratis Førerstilling tiltalte ham. Han

havde en levende Fulelse af den Pligt, som en Adelsmand

havde overfor det Samfund, han tilhørte, og han holdt af

at se Aristokratiet som dettes naturlige Værn imod De-

spotiet. Derfor fulgte han ogsaa med Sympathi de fran-

ske Parlamenters Modstand imod Ludvig XVs Forsøg paa

at lade Hoffets Tilje gjælde i alt^^). Men paa den anden

Side var han en levende Modstander af den Aandsretning,

der fra Frankrig var kommen til Orde igjennem Raabet

om de enkeltes personlige Frihedskrav. Det stod for ham,

som om dette blev saa stærkt betonet, at det vilde gaa

ud over den borgerlige (hvad her vilde sige den politiskej

Frihed ^^). Den nivellerende Retning, der hang sammen

hermed, frygtede han for, vilde føre til Militærdespotiet.

At der var noget sandt heri, skulde 30 Aar senere den

franske Revolutions og Napoleons Historie vise. Med

dette Syn paa Aristokratiet kom han baade til at vende

sig imod alt, hvad der lignede Kabinetsstyrelse, og samti-

dig imod Forsøg paa at lade Middelstanden saa at sige

konkurrere med Aristokratiet. Begge disse to Sider mødte
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han i dot daværende Kabinet, saaledes som det blev styret

af Guldborg.

Dot har. hvad dot første af disse Punkter angaar,

hængt sammen med Frygt for Kabinettets Omsiggriben,

naar han efterhaanden moro og more harmedes over at se

det tage alle vigtige Embedsudnævnelser i sin Haand, og

ligeledes, naar han allerede tidligere havde va>ret en skarp

Kritiker af den Overflod af Titler og Ordner, som Hoffet

uddelte. For en Del kunde dette vistnok staa i Forbin-

delse med en vis Ækelhed, han følte ved alt sligt ydre

Forfængelighedsvæsen. og han kunde ogsaa i den Masse

Udnævnelser se et Træk af Svaghed hos Guldberg og

Hoffet overfor paatrængende Lysthavende: men han har

ganske vist ogsaa ment, at der derved kunde blive skabt

et Klientel, der kunde blive misligt nok i Tilfælde af

videregaaondo Planer fra højeste Side. Og Embedsud-

nævnelsorno i de forskjellige Eetninger, — her kommo vi

til det andet Punkt — , vare ham ogsaa af den Grund

ubehagelige, fordi han ikke helt uden Grund i dem saa

Vidnesbyrd om Lyst til at drage borgerlige (les roturiers)

frem. I sin L^ngdom havde han en Tid i Leipzig levet

udelukkende med borgerlige ; men det var længe siden, og

han var bleven en fuldblods Aristokrat. Der or næppe

helt med Urette bleven tillagt ham den Ytring, at Kon-

ferensraadstitlen var le cordon hleu des roturiers ^^). Han

gik i det mindste saa vidt, at han mente, at alle Pladser

som Deputerede i Kollegierne burde forbeholdes adelige,

medens de borgerligo kunde nøjes med lavere Stillinger.

Ikke mindre fandt han dot nedværdigende at forlange, at

adelige, hvis de gik den militære Yej, burde begynde med

de laveste Charger -^). Overfor slige Meninger or det umu-

ligt fra et moderne Standpunkt ikke at sympathisere med

Guldborgs mere antiaristokratiske Synsmaado, forudsat na-

turligvis at han var heldig i Valget af de borgerlige, han

vilde drage frem.
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Var der saaledes paa flere Punkter Modsætninger til-

stede imellem Bernstorff og Kabinettet, saa var det næppe

til Gavn for Opfattelsen af ham øverst oppe, at han holdt

sig helt tilbage fra Hoffet. Det kunde ikke uden Grund

udlægges som, at han overhovedet helst vilde være fri for

at komme der, naar han ikke var haardt nødt dertil. I

Oktober 1775 kunde han udtale, at han kun af Aviserne

vidste, hvad der foregik ved Hoffet. Sligt blev let op-

fattet som et nyt Bevis paa hans Stolthed.

Hertil kom allerede nu, hvad der siden holdt sig i

flere Aar, at der i Bernstorffs Familie og nærmeste Om-
gangskreds kom en Ivritik til Orde af Hoffet og af dem,

der vare yndede der. som ikke kunde gavne hans Stil-

ling. Vi erindre, hvor fremmed han selv havde staaet

vort Fædreland i Begyndelsen af 1772, men at han dog

vendte her tilbage med et levende Ønske om at hellige

den dansk-norske Stat sine Kræfter. Dette gjorde han da

ogsaa ærlig, og han var aabenbart i Aarene siden den Tid

kommen til langt mere end tidligere at fole sig som

Dansk. Man har ikke Grund til at tro andet om hans

begavede og elskværdige Hustru, som vi have set omfatte

vort Fædreland med en ikke ringe Varme netop paa den

Tid, da han atter traadte i dets Tjeneste. Men den

Danskhedsfolelse, som Ægteparret havde, var endnu kun

en rent statsborgerlig Følelse. Tonen i den Bernstorff-

ske Kreds var ganske tysk, tysk i Aand og tysk i Sprog.

Grevinde Bernstorff var en født Stolberg, Datter af Sofie

Magdalenes bekj endte Overhofmester Grev Kristian Giin-

ther Stolberg. Hun saavelsom hendes to fra den tyske

Litteratur bekj endte Brødre Kristian og Frederik Leopold

vare fødte danske Undersaatter, da deres Fader paa den

Tid, de kom til Verden, var Amtmand i Segeberg i Hol-

sten. Siden vare de med ham flyttede til Sjælland i

1756, og der vare de voxede op. De tvende Brødre have

ikke spillet nogen saadan Rolle i Danmarks Historie, at
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der er Grund for os her til at dvæle meget ved dem; men

de indtage dog en ret interessant Plads under Udviklin-

lingen af det Forhold imellem Dansk og Tysk, der saa

stærkt fængsler Opmærksomheden i et langt Afsnit af vor

Historie.

Man kan ved at følge dette ikke andet end blive

slaaet af den umaadelige Forskjel, der har været paa de

indflyttede tyske (derunder indbefattet holstenske) Fami-

liers Forhold til vort nationale Liv. Nogle have let og

sympathetisk sluttet sig til vort Folk og ere mere eller

mindre hurtig blevne helt danske, som Moltkerne, Hol-

steinerne og en Del af Eeventlowerne og af Eantzauerne,

nogle ere derimod i det mindste for den langt overvejende

Del vendte tilbage til Tyskland, som Plessenerne, Srhim-

melmannerne og Bernstorfferne. Men ingen Familie har

mere holdt sig helt tysk og saa at sige skyet Indvirkning

af alt dansk end Stolbergerne. Det hjalp ikke, at de to

nys nævnte Brodre havde levet, fra de vare Drenge indtil

de bleve 20—22 Aar, paa Sjællands Grund, og at de be-

varede den mest levende Kjærlighed til Naturen ved Øre-

sunds Kyst. > Intet Sted«, har saaledes Frederik Leopold

senere sagt, >>har jeg elsket som Eungsted, og jeg vil

aldrig kunne elske nogen Plet paa Jorden højere <. Men
al Indflydelse derfra i national Henseende prellede af paa

deres usigelig stærke tyske Følelse ^^). Da Kristian Stol-

berg engang stod ved det beundrede Hellebæk, frydede

det ham at se >ået tyske Hav'< komme brusende Nord

fra, og han jubler, da han fra Kjøbenhavn kommer over

Liibeck til >sit Fædreland« 2^). Men endnu fjærnere end

han stod den yngre Broder Frederik Leopold dansk Kultur

og Nationalitet, om hvilken han kun har havt haanende Ord

at sige, bortset fra, at et enkelt Digterværk som Ewalds

Balders Død kunde fængsle ham. Han skrev da ogsaa et

forfærdeligt Dansk, naar han en enkelt Gang nedlod sig

til at skrive det. Han og Broderen følte sig ilde i Kjø-



250 Første Bog. Ellevte Kapitel.

benhavn, for en Del fordi Livet i den ganske vist ikke

morsomme By kun lidet stemmede med deres højt fly-

vende Naturel — Frederik Leopold følte sig ikke bedre

siden i Berlin — , men ogsaa fordi den var dem usympa-

thetisk ved sit trods alle fremmede Elementer dog danske

Grundpræg. Og de unge Mænd forstode ikke at lægge

Baand paa deres Tunge eller deres Pen. Intet kan være

haanligere, end naar Frederik Leopold Stolberg engang

et Par Aar senere i et Brev talte om Modsætningen imel-

lem sine homeriske Studier, hvor han færdes imellem vden

heldenwålzenden Fluthen des Skamandros und des Simoeis

under den erstgeborenen starken Sohnen einer jiingeren

stårkern Xatur, und dann falle ieh hinab in den Schlamm

dieses Jahrhunderts, in die Kopenhagener Grundsuppe.

wo Guldberg eine Hauptrolle spielt, eher wurde ich.

ein zweiter Adam, allem Yieh Avieder Namen geben, ehe ich

alle zweibeinigen Esel von Kopenhagen herzåhlte«. Nær-

mest var det, som det allerede ligger i dette Sted. Hoffet

og Guldberg med deres Venner, som vare Gjenstand for

Brodrenes Spot. Intet kan saaledes overgaa Kristian Stol-

bergs Haan over Guldberg og Stemann, da disse bleve

adlede i Aaret 1777. Han med sin 900aarige Adel kjender

intet latterligere end en ny Adelsmand, en Følelse, der i

dette Øjeblik skærpedes ved Antipathien imod de tvende

Mænd, og han finder det frækt, at slige »Kerls« skulde

driste sig til at opfatte sig som hans lige. Men Guld-

bergs Frækhed er endog gaaet saa vidt. at han har an-

masset sig en gammel dansk Adelsslægt, Hoeghernes Navn

og føjet det til sit eget*). Han kan næsten ikke tro det

*) Vi erindre, at Hoegh netop var Guldbergs oprindelige Fami-

lienavn, saa Kristian Stolbergs Angreb paa ham er ganske

uretfærdigt. Men rimeligvis har denne Sigtelse imod Guldberg

været i Omløb i Kredse, der vare fjendtlig sindede imod ham.

I det mindste kommer den ogsaa frem i Marquis d'Yves:

Geheime Hof und Staatsgesch. Danemarks (Germania

1790). S. 41 Note.
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muligt. Desto værre maa man tilfoje, at Grevinde Bern-

storft" stemmede i med ved den Slags personlige Spydig-

heder. Heller ikke Schack Eathlou gik Kam forbi fra

Frederik Leopolds Side.

Man kan ikke undre sig over. at besindige Tyskere,

især da, naar de oprigtig holdt af Danmark og det danske

Folk, fandt denne Stolbergernes Holdning ganske ufor-

svarlig, saaledes blandt andre den brave Cramer^*). Men

ej heller kan man forbauses over. at denne deres Hold-

ning gjorde Guldberg og Hoflet lidet tilbojelige til at an-

sætte dem her hjemme, hvad man dog i den Bernstorflfske

Familie fandt uforsvarligt. Bernstorff selv holdt det for

ubilligt, at man ikke bedre fandt sig i, hvad der kunde

bebrejdes Fr. Leopold-^), og hans Hustru klagede i Breve

over, at Brødrene bleve for strængt bedømte, man havde

ikke Øje for deres Begavelse o. s. v. Imidlertid blev dog.

for her at tage det med. Kristian Stolberg, naturligvis

ved Bernstoriis Indflydelse, i Aaret 1777 udnævnt til

Amtmand i Tremsbiittel i Nærheden af Altona, og, hvad

Frederik Leopold angik, der var umulig som Embedsmand

indenfor Statens Grænser, samtykkede Guldberg i, at han

i Slutningen af 1776 maatte blive Statsafsending i Kjø-

benhavn for det lille eutinske Hof. Det var, sjnes det,

nærmest for at imødekomme et Ønske af Bernstorff, at

han gik ind herpaa. I Anledning af denne Sag skrev han

et Brev til Schack Rathlou, der indeholdt følgende for

hans Forhold til den Bernstorff-Stolbergske Familie karak-

teristiske Ord: -Behagelig er den unge Grev Stolberg ikke:

men i vor Tjeneste vilde man aldrig have ham, og at

ville hindre et ungt Menneskes Lykke, tillod ej Herska-

bets erkj endte Ømhed og Samvittighed : vist er det og.

at det havde været haardt. En eutinsk Minister er og

lidet farlig, og hans vigtigste Indflydelse vil dog altid

blive om Proverber oo; i det Selskab, hvori die schonste
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weibliclie Seele*) er BestjTer. Næppe skulde vi dog i

Tiden have holdt ham ude af vor Tjeneste, thi naar Ge-

hejmeraad Schimnielmann engang fik i Sinde at tjene en

Yen, trængte han dog igjennem, og da er det dog bedre

at overlade dette Mesterstykke af Vittighed til andre end

selv ganske at fordunkles af ham« ^^^).

Naar vi føje, hvad her er fortalt om den Bernstorff-

Stolbergske Kreds, til, hvad der kunde være af stødende

for Hof og Kabinet i Bernstorffs egen Personlighed, er

det klart, at det ikke lidt vanskeliggjorde dennes Stilling.

Han havde imidlertid en stor Støtte i den Højagtelse, han

var Gjenstand for ved sin Karakters Kenhed, sine betyde-

lige Evner og det overordentlig store Arbejde, han ned-

lagde i sin dobbelte Ministergjerning. Det gode Forhold,

hvori han stod til Schack Eathlou, Schimmelmannn og

tillige til Eickstedt, gav ham en yderligere stærk Stilling.

Han havde derfor, som vi saa, kunnet føle sig tilfreds i

Aaret 1774 og i den første Halvdel af 1775.

Men i Slutningen af 1775 slog Stillingen om. Da

føler han Grunden vakle under sig. Det er i stærke Ord,

at han den 28. Oktober i et Brev til D. Keventlow be-

klager sig over, at man angriber ham og volder ham den

ene Ærgrelse efter den anden, og det uagtet han lader

andre i Fred og bare passer sine egne Sager. At det var

fra Hoffets og Kabinettets Side, at Angrebet kom, kan der

ikke være Tvivl om, og det, som man brugte for at komme

ham til Livs, var hans Ledelse af TJdenrigspolitiken. Yi

ville senere faa Lejlighed til at gaa nærmere ind paa

denne. Her skal der blot i Almindelighed nævnes, at han

skilte sig tydelig fra det Had, der ved Hoffet næredes

imod England, en Stat han tværtimod gjeme ønskede at

staa i et godt Forhold til, og at han, om han end i For-

holdet til Sverige i Hovedsagen fulgte sin Onkels Syns-

*) Aabenbart Hentydning til Grevinde Bernstorff.
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maade og derfor maatte onske en Tilbagevendelse til Fri-

hedstidens Statsforfatning, dog ikke saa paa Sveriges Magt-

stilling med den nervose IJro, der havde været betegnende

for Farbroderen. Men denne hans Holdning overfor Eng-

land og Sverige vakte ingenlunde Tilfredshed hos Juliane

Marie og passede ikke heller til Guldbergs Synsmaade.

Det er imidlertid ikke sandsynligt, at denne Meningsfor-

skjel har været den virkelige Grund til, at man faldt

Bernstorff i Flanken. Det ser ud til, at dels de forskj el-

lige mindre Rivninger, der havde fundet Sted, dels den

Opfattelse, man ad flere Veje havde faaet af, at han ikke

havde Lyst til at rette sig efter Ønsker ved Hoffet og i

Kabinettet, har skabt en Misstemning imod ham, og at

man da greb Meningsforskj ellen paa den ydre Politiks Om-
raade for at komme ham til Livs. Og nu indtraf det for

ham hojst ubehagelige, at Schack Rathlou netop paa den

Tid nærmede sig stærkt til Guldberg og fjærnede sig fra

ham selv. Hvad Grunden har været til det sidste, er

ikke let at sige. Det er ikke rimeligt, at den har ligget

i en forskjellig Opfattelse, hvad Udenrigspolitiken angik,

thi Schack Eathlou var altfor forstandig og besindig til.

selv om han vidste, at han var ilde set i England, saa

dog ikke at ønske, at et nært Forhold til denne Stat

bevaredes, og Meningsforskjellen imellem ham og Bern-

storff var med Hensyn til Forholdet til Sverige ikke stor

nok, til at den for Alvor kunde skille dem. Deres Syns-

maader havde ogsaa, hvad de indre Forhold angik, hidtil

passet godt sammen. Maaske kan den Kjendsgjeming, at

Schack Eathlou og Guldberg netop nu, hvad vi snart

skuUe komme til at se, vare ved at arbejde sammen for

en Sag, hvor de vidste, at de vilde have Bernstorff til be-

stemt Modstander, have virket sit; men det er ikke heller

usandsynligt, at vi her hos den hypokondre, lunefulde

Schack Rathlou have en af de Omskiftelser i Stemningen, der

ere den mindst tiltalende Egenskab hos ham som politisk
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Karakter. Vistnok nævner Bernstorff ham ikke i sine Breve

fra denne Tid; men den hele Stilling, som den udviklede

sig imellem dem i den nærmest følgende Tid. peger stærkt

i den Ketning^'). Naar man ser. at Eickstedt netop nu

tik Del i Behandlingen i Statsraadet af de udenrigske

Sager, hvad han hidtil havde været udelukket fra, kunde

ogsaa det tyde paa en Lyst hos Hoffet til i denne Ret-

ning at indskrænke Bernstorffs Magtfylde. Thi vel var

hans Forhold til Eickstedt godt: men denne maatte dog

gjælde for at være afhængig af Juliane 3Iarie, og han

stod afgjort Schack Eathlou og Guldberg nærmere, end han

stod Bernstorff. Et Uheld var det endelig for Bernstorff,

at et af Statsraadets Medlemmer, der var meget velvillig

stemt imod ham, nemlig Admiral Romeling. nu hlev døds-

syg og kort efter dode-^) for som Admiralitetets første

Deputerede at blive efterfulgt af Admiral Kaas, Schack

Rathlous Svoger.

Nok er det, Bernstorff følte sig forpint, og der fore-

kommer bitre Ord i hans Breve fra denne Tid om, hvor

ondt han havde ved at tro, at Mænd, som han havde holdt

for hæderlige, ikke vare det. Selv Tanken om at gaa

sin Yej laa ham et Øjeblik ikke fjæm^*). Vistnok varede

Krisen heldigvis kun kort; men det kunde man takke

Schimmelmann for. Han kom netop nu til Kjøbenhavn

ovre fra Holsten, og han kastede sig strax ind i Striden

for at afværge Bernstorffs Fald. Den ubegrænsede An-

seelse, han nød, satte ham i Stand til udvirke, at An-

grebet paa Bernstorff indstilledes. Denne kunde i et Brev

af 17. December udtale, at han nu blev bedre behandlet

fra Hoffets Side. end han nogensinde havde været det^^).

Men det gode Forhold imellem ham og Schack Rathlou

havde faaet et Knæk, der holdt sig Aaringer igjennem og

aabenbart var til stor Fordel for Planerne om en over-

mægtig Kabinetsstyrelse.
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Indfødsretsloven og dens Virkninger i 6en nærmeste Tid.

Schack Rathlous og Bernstorffs Stilling derefter.

N aar den Krise, der altsaa havde været i Slutningen

af 1775, havde hængt sammen med en Sammenslutning

imellem Schack Eathlou og Guldberg, saa maa det mær-

kes, at dette Forhold fremkaldte et Regeringsskridt , der

skulde faa stor og varig Betydning.

Et Træk ved Styrelsen i den Guldbergske Tid, der

stedse er fremhævet til Ros for den, er som bekjendt den

Lyst, der dengang viste sig til at lægge Vægt paa det

nationale danske (eller dansk-norske) Element. Arbejdet

herfor staar for os som en nødvendig Kamp imod en

Overvægt af udenlandske Elementer, af hvis Udfald i ikke

ringe Grad vort Folks nationale Fremtid afhang, og gan-

ske særlig som et naturligt Tilbageslag imod den Struen-

seeske utaalelige Tyskhed. Vi have allerede havt Lejlig-

hed til at se Virkninger af denne nationale Bevægelse ved

Indførelsen af danske Kommandoord ved Hæren og ved

Afskaffelse af den Plads, Struensee saa at sige havde givet

Tysk som Statens ofhcielle Sprog, i det mindste med Und-

tagelse af, hvad der vedrørte Marinen og Danske Kan-

celli, endelig ogsaa ved at Dansk omsider havde vundet

Sejr ved Hoffet. Det er i det hele umuligt at gjennem-

gaa hin Tids officielle Aktstykker uden at faa et velgjø-

rende Indtryk af, at det endelig engang kan siges at

være en dansk (eller dansk - norsk) Stat , man har at

gjøre med. Der har været enkelte Overdrivelser, f. Ex.

at kongelige Skrivelser til de tyske Autoriteter affatte-

des paa Dansk; men hvad vilde det dog sige paa en

Tid. da man desto værre ikke var kommen videre end til
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at lade det danske Sprog i Sønderjylland vedblive at være

vanrøgtet. Det maa desuden siges, at denne af Hoffets

Modstandere saa kaldte Danicisme endnu slet ikke, bortset

fra maaske enkelte ubetydelige Flyveskrifter, havde præget

den Tids Litteratur. Der herskede endelig kun helt bro-

derlige Følelser imod den tyske Befolkning i Holsten og

Sydslesvig. I Regeringskredsene maatte Schack Rathlou,

Gruldberg, Justitiarius i Højesteret Juel "SVind, og selve

Bernstorffs intime Ven Gregers Juel gjælde for Hovedre-

præsentanterne for denne Betning. Mest Betydning har

det selvfølgelig havt. at Ouldberg personlig stærkt hørte

til den. Hvor lidt det end faldt ham ind ikke at agte

den tyske Nationalitets Ret der. hvor den havde Magten,

var det ham dog aabenbart et Tryk at se den saa stærkt

repræsenteret, som den endnu var. paa Statens øverste

Trin ').

For Bernstorff var denne Danicisme. som han jævnlig

taler om. i høj Grad frastødende. Det forekom ham med

hans kosmopolitiske Syn at være et ganske bomeret og

ustatsmandsmæssigt Standpunkt at stille sig paa, og som

den fødte Tysker og som den, der levede i en helt tysk

Kreds, havde han en instinktmæssig ubehagelig Følelse

af, at det med Nødvendighed maatte være Optagelsen af

tyske Elementer, som denne nationale danske Bevægelse

især blev rettet imod. Selv hos dem, der i den Bem-

storffske Kreds saa med Venlighed paa Danmark og det

danske Folk, var det desuden aabenbart en almindelig Fø-

lelse, der engang udtaltes af Kristian Reventlows Søster

Louise Gramm, som i det mindste paa denne Tid holdt

af at opfatte sig som Dansk, at vel vare de Danske brave

og hæderlige; men de vare meget langt fra at være skik-

kede til Statstjeneste i deres Fædreland^). Overhovedet

var der i fremmede Kredse en Lyst, som selv Bernstorff

havde svært ved at rive sig løs fra, til at opfatte de

Danske som en vistnok skikkelig, men tillige lidet begavet
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Nation''), og i Kraft af denne Opfattelse saa man i de

Danskes vaagnende Nationalfølelse kun en smaalig Mis-

undelse. Det var derfor Bernstorff en Glæde, da han i

Efteraaret 1774 mente at se denne Svaghed tage af og

at kunne sige, at selv Guldberg og 'Arveprinsen næsten

helt havde givet Afkald derpaa ').

Imidlertid skulde Danicismen netop paa den Tid, da

hans egen Stilling var truet i Efteraaret 1775, bryde frem

paa en meget tydelig Maade. Guldberg talte nemlig paa

denne Tid med Schack Rathlou om det ønskelige i, at

der blev sat en Stopper for den Brug af fremmede i Stats-

embeder, der havde været almindelig i lange Tider, og

som de mente, dels var lidet værdig i national Henseende,

dels paa fordærvelig Maade indskrænkede Adgangen for

de indfødte Statsborgere til at træde i Fædrelandets Tje-

neste. Schack Rathlou opsatte da (15. Oktober 1775) en

Eække Grundtræk af en Lov, der gik i den Retning; de

godkj endtes i alt væsenligt af Guldberg og dermed ogsaa

af Arveprinsen og Juliane Marie; derefter udarbejdede

Guldberg et formeligt Udkast til en Forordning, som han

sendte Schack Rathlou til Gjennemsyn, og denne gjorde

da dels nogle Smaatilføj eiser, dels foreslog han en større

Ændring. Guldberg havde nemlig optaget en Paragraf,

der skulde fastslaa en Del Undtagelser fra Loven; men
Schack Rathlou var ængstelig for, at dette bare skulde

føre til, at der blev 2>en Dør aaben, igjennem hvilken efter

nogle faa Aars Forløb alle fremmede, som havde formaa-

ende Talsmænd, kunde snart under et, snart under et

andet Paaskud, strømmevis indtrænge sig igjen i Landets

Embeder«, Paragrafen faldt da ogsaa bort, ligesom Schack

Rathlous Smaaændringer saa godt som alle bleve optagne,

og derefter udkom den meget omtalte Indfødsretslov af

15. Januar 177B, der dog først kundgjordes paa Kongens

Fødselsdag 29. Januar^).

I Indledningen til denne Forordning hedder det, at

Danmark-Xoiges Historie 1720— 1S14. V.
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Billigheden selv vil, at Landets Bom skal nyde Landets

Brod og Fordelene i Staten falde i dens Borgeres Lod,

Fædrelandets Historie kunde ogsaa »af alle Stænder frem-

vise Mænd, som have tjent, æret og reddet Landet og

med den ædleste Beslutning til deres udodelige Berom-

melse opofret sig for Kongerne, vore Forfædre til at her-

liggjore eller haandhæve deres Regimente. — — Skjont

Staten har havt og \i endnu i vores Tjeneste have frem-

mede, der med en priselig Xidkjærhed have tjent og den

Dag, idag er, til A^ores fulde Fornojelse tjene Os og Sta-

ten, kan Ti dog ikke andet end folge Billigheds. Kjærlig-

heds og Samvittigheds helligste Lov.« Som en Folge

deraf blev det da erklæret, at fra Lovens Dag at regne

skulde det være nødvendigt at være indfødt for at faa

Embede og Tjeneste i Staten. Men det fastsattes ved

Siden deraf, at lige med indfødte skulde ikke alene de

agtes, der den 29. Januar 1776 allerede vare i Kongens

Tjeneste, selv om de ikke vare fødte i Statens Lande, men

det samme skulde gjælde om dem, der allerede ejede eller

i Fremtiden paa lovlig Maade kom i Besiddelse af Jorde-

godser eller andre faste Ejendomme, i det mindste af

30000 Pidlr.s Værdi, eller ogsaa erhvervede sig enten

Gaarde og Fabrikker i Kjøbstæder eller Manufakturer og

Fabrikker paa Landet, i det mindste til en Værdi af

10000 Rdlr., fremdeles ogsaa saadanne fremmede, der bo-

satte sig i Statens Lande og godtgjorde, at de havde 20000

Rdlr. staaende i Handelskompagnier eller i anden Handel,

endelig de Lærere, der indkaldtes til L^niversitetet i Kiel.

Petri Kirke i Kjøbenhavn, Missionen i Trankebar eller til

de i Staten værende reformerte Menigheder, og ligeledes

udenlandske Fabrikanter, Kunstnere og Mestre, som be-

høvedes til et eller andet nyt Anlæg. Schack Rathlou

havde i sit oprindelige Udkast nævnt, at det var de frem-

mede Pager — han tænkte her sikkert nærmest paa A. G.

Moltke, — der havde gjort .størst Lj'kke i Danmark, og
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ved Siden deraf var det en Kjendsgjerning, at Officerskorp-

set i særlig huj Grad var blevet rekrutteret fra Udlandet.

Det har da VcTrd at se Indfodsretsloven fastslaa, at saavel

til Pager som til Kadetter ved de militære Etater maatte

ingen antages, med mindre han kunde anses for indfødt.

Til Loven sluttede sig snart en Kække Regler for, hvor-

ledes de, der opnaaede at gjælde for lige stillede med
indfødte, kunde blive naturaliserede som saadanne.

Denne Lov, der i Hovedsagen gjælder endnu den Dag
idag og uden Tvivl er et af de mest karakteristiske Lov-

givningsarbejder fra den Guldbergske Tid, frembyder flere

Sider, som det er værdt at mærke sig. Der blev saaledes

i den Grad lagt Vægt paa den fra Regeringens Side, at

den blev kundgjort at skulle være en uforanderlig og

ubrødelig Lov, som Kongen paalagde alle sine Descen-

denter aldrig at vige fra, med mindre »et saadant højst

betydeligt og for hele Staten vigtigt enkelt Tilfælde, som

al menneskelig Forsigtighed ikke kan forudse, skulde ind-

træffe, der kunde gjøre en Undtagelse i denne Grundlov

nødvendig«^). Derfor gav ogsaa Arveprinsen for sig selv

og sine Efterkommere et Tilsagn om, at de vilde agte

den som uforanderlig, hvis Arvefølgen nogensinde skulde

komme til deres Linie.

Saa naturligt det kunde være, at Arveprinsen afgav

en saadan Erklæring, saa paafaldende er det at se, at

denne Lov blev udstedt som en uforanderlig Grundlov. I

en af de jublende Taler, som dens Udstedelse frem-

kaldte, stod der: »Naar saa man en uindskrænket Monark

saaledes indskrænke sin egen Magt?« Det var nemlig i

Virkeligheden en Indskrænkning, der fandt Sted ved denne

Lov, for saa vidt Kongeloven udtrykkelig (§ 4) havde fast-

slaaet, at Kongen efter egen fri Tilje og Tykke kunde

indsæ'tte og afsætte alle Betjente. Men medens enhver

Konge selvfølgelig kunde paalægge sig selv en Indskrænk-

ning heri, kan man ikke se rettere, end at det var et lige-

17*
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fremt Brud paa Kongeloven, naar han ved at gjøre Ind-

fødsretten til en Grundlov vilde indskrænke denne Magt

for sine Efterfølgere og fastslaa. at de skulde være for-

pligtede til at holde sig til de indfødte. Og ikke mindre

stred det. overhovedet at ville udstede en uforanderlig

Lov, imod Kongelovens § 3, der fastsatte, at Kongen

skulde have Eet til efter eget Velbehag at »forklare, for-

andre, formere, formindske, ja og slet ophæve tidligere

Love (denne Kongelov alene undtagen) c. Ifølge denne

Paragrafs udtrykkelige Ladende maa man sige. at det,

efter at Kongeloven var udstedt, var umuligt, for nogen

Enevoldskonge at udstede nogen ny uforanderlig Lov^).

Men hvor forbausende det end er, at Mænd som Guldberg

og Schack Eathlou have kunnet overse dette, lader det

sig ikke nægte, at netop det. at Indfødsretsloven blev op-

stillet som en saadan ukrænkelig Lov. spredte en Nim-

bus om den, der gjorde den dobbelt populær hos Nationen.

Fra den Side set var dette Skridt rigtig beregnet.

Jo vigtigere Loven var, desto mere paafaldende er

det — ogsaa det bør man lægge Mærke til — . at den

ikke er bleven til paa regelmæssig Maade ^). Herved tæn-

kes ikke paa, at den ikke førend sin endelige Vedtagelse

har været behandlet i de Kollegier, hvorunder den nær-

mest hørte, nemlig i Kancellierne. Der kunde være no-

gen Grund til at frygte for, at man saa vilde være druk-

net i Vidtløftigheder. Men det forbausende er, at den

slet ikke er kommen til Behandling i Statsraadet, hvor

Arveprinsen simpelt hen havde kunnet lade den forelægge.

Ganske vist har den, inden den blev offentlig kundgjort,

været forelagt i Referatsstatsraadet ; men det har blot været,

for at den her kunde faa Kongens LTnderskrift . — der

fandt, som tidligere sagt, slet ikke Forhandlinger Sted i

dette—.Derimod kom den vitterlig ikke frem i Deliberations-

statsraadet. Det er er da ogsaa under en Kabinetsordres

ligefremme Form, at den er bleven tilsendt Kancellierne
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til videre Kimdgjurelse. At Loven blev til paa den her

nævnte Maade, er et Vidnesbyrd om, hvorledes Kabinettet

nu var ved at trænge sig frem. Det hører til det mest

forbausende i denne Tids Historie, at Schack Rathlou i

den Grad kunde lade sig blænde af den Indflydelse, han

i dette Øjeblik fik som Kabinettets' Kaadgiver i en vigtig

Sag, at han ikke saa, hvormeget han ved sin Holdning

her virkede til at støtte Kabinetsstyrelsen og derved til

at undergrave Statsraadets Stilling.

Men hvad man nu end vil domme om Lovens Til-

blivelsesmaade, ligesom ogsaa om, at den blev gjort til

Grundlov, saa kan man kun sympathisere med, at den

overhovedet blev givet. I Aaret 1701 havde Englænderne

ved en Bestemmelse i den saakaldte Aet of settlement

i Anledning af det hannoveranske Huses forestaaende

Tronbestigelse i England fastslaaet ganske lignende Regler

for Embedsbesættelser. De vilde værge sig imod, at et

Dynasti, der kom fra det tyske Hannover, skulde falde paa

at skubbe sine Landsmænd frem til vigtige Embeder hos

dem selv. Hvor ganske anderledes kunde der ikke i vort

Fædreland efter de Erfaringer, man havde gjort, især i

Struenseetiden, være Grund til at ville holde en fortsat

overmægtig Indtrængen af fremmede Elementer ude! Man
havde ganske vist faaet udmærkede Kræfter fra Udlandet,

men ogsaa adskillige i høj Grad middelmaadige, og der

kunde ingen Tvivl være om, at den stærke Optagelse af

fremmede havde hæmmet Udviklingen af de indenlandske

Kræfter. Indfødsretsloven indeholdt derfor en frygtelig

Kritik af de tidligere Enevoldskongers unationale Hold-

ning. Der kunde nu være god Grund til at haabe, at,

naar Vejen lettedes for de indenlandske Kræfter, vilde

disse stærkere komme frem. Det var paa en Maade et Be-

skyttelsessystem, svarende til det, Merkantilismen skabte

paa Vindskibelighedens Omraade; men det drejede sig

ingenlunde om en Udelukkelse af fremmede Elementer
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fra Landet i det hele. kun om at holde dem borte fra en

enkelt Side. nemlig fra Statens Embeder, og til Trods for

de Undtagelser, der naturligyis kunde finde Sted, var der

god Grund til i Almindelighed at tro. at de indfødte

gave de bedste Chancer for en fædrelandssindet Opfattelse

af, hvad Statens Tarv krævede, og at de derfor vare den

bedste Stamme, hvorfra Embedsmændene kunde tages.

Ogsaa den Tanke, at de indfødte havde en vis Berettigelse

til at nyde de Fordele, Embedsbanen kunde frembyde,

havde sin Sandhed, og den Grundopfattelse, der laa bag

ved Indfødsrettens Indførelse, er i Virkeligheden den, der

i Øjeblikket har Magten i alle Lande.

Baade Guldberg og Schack Eathlou havde en særlig

stærk dansk (dansk-norsk) national Følelse, og denne havde

havt sin Del i deres Arbejde for Indførelsen af Indføds-

retten. Men det var selvfølgelig de indfødte af alle Sta-

tens 3 ^Nationaliteter, den danske, den norske og den

tyske, der fik den udelukkende Ret til Embederne. Uhel-

digvis kom denne Trehed til at træde frem i Loven paa

en 3Iaade, der havde en alvorlig Skyggeside. Den Til-

bøjelighed, der ved et utilgiveligt Sjuskeri havde begyndt

at brede sig, nemlig at slaa Slesvigere og Holstenere sam-

men under det fælles Navn Holstenere, tik ved Indføds-

retsloven. der netop nævnede Holstenerne som det tredje

Element i Staten ved Siden af de Danske og Xorske, lige-

som en officiel Stadfæstelse, og dette kunde let virke til,

at Tanken om, at den største Del af Slesvigerne vare

Danske, og om den Forskjel, der var paa de tvende Her-

tugdømmers statsretlige Stilling, trængtes tilbage. Om
den rette Sammenhæng med denne var der visselig ingen

Uklarhed hos de tvende Forfattere til Indfødsretsloven.

De vidste begge, som Guldberg har udtrykt det^), at

Slesvig var Danmark, medens Holsten kunde gaa tabt,

hvis den kvindelige Linie kom til Magten i Danmark:

Guldbers ønskede af Hensvn til den danske Nationalitet
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i Slesvig i hoj Grad, at der skulde ansættes en Professor

i Dansk ved Universitetet i Kiel, og, naar han et Sted

har talt om den »ubillige Holsteinismus«, viser det. at

han havde Indtrj'k af, at der kunde være Vanskelighe-

der ved at faa en loyal Tilslutning til Staten fra Hol-

stenernes Side; men nogen alvorlig Frygt for Fare fra

den Kant havde han dog ikke, og han fandt, — for-

udsat at han med noget, der kunde ligne Bekymring, har

tænkt paa Forholdet imellem Statsdelene, — Beroligelse

nok i Tanken om Enevældens sammenholdende Magt.

Derfor folte han ingen Betænkelighed ved at bruge Ordet

Holstenere som Fællesbetegnelse for Hertugdømmernes Be-

folkning.

Men til Trods for denne Skyggeside ved Loven var

det aabenbart det dansk-norske Element i Staten, som

Schack Eathlou og Guldberg mente, at den særlig var til

Fordel for. Det laa nemlig i Sagen selv, at, da det mest

havde været Tyskere, som havde rekrutteret de fremmede

Bestanddele af Embedsmands- og Officerskredsene, maatte

den Standsning, Indfødsretsloven bragte i denne Kekrut-

tering, blive til Svækkelse for det tyske Element i Staten.

Xaar Indfødsretsloven var vigtig ved selve sit Ind-

hold, saa havde den ogsaa Betydning ved den Popularitet,

som den skabte Regeringen. Den vakte nemlig en umaa-

delig Jubel rundt omkring i Staten, baade i selve Dan-

mark og i Hertugdømmerne, mindre, som det synes, i

Norge, den Del af Statens Lande, der unægtelig mindst

besværedes ved Udlændinges Ansættelse i Embeder. Det

var en betydelig Eække Fester, dens Udstedelse gav

Stødet til, først i Kjøbenhavn, hvor vi høre, at strax

baade Landetatens og Søetatens Ofheerer holdt Gilde i

den Anledning, og hvor der rundt omkring i private Sel-

skaber fejredes Festligheder, saaledes at man, som der

blev sagt, »i mange Huse hørte Forsamlingernes glade

Bulder«. Og noget lignende gjentog sig i en Mængde
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Kjøbstæder i Kongeriget Danmark, ligesom ogsaa baade i

Aabenraa og Løgumkloster i Sønderjj^lland og i Altona.

Viborg og Aalborg synes særlig at have udmærket sig ved

patriotisk Jubel. Dels blev der holdt Gilder af forskjellig

Slags, dels mere offentlige Fester med Taler snart af Byens

Biskop, snart af en Lærer ved Byens Latinskole og endog

med almindelig Illumination. I Aalborg blev der oprejst

en Tempeldekoration med forskjellige symbolske Billeder,

saaledes et Gibsbillede, der forestillede Gudsfrygt og

Kjærliglied til Fædrelandet som Hovedegenskaber hos

Kongen.

Til slige Fester med deres Taler sluttede sig nu en

Mængde Digte og Flyveskrifter baade paa Dansk og paa

Tysk, ja endog paa Latin, hvori den nye Lov pristes i de

stærkeste Udtryk. Ogsaa lod ikke alene Regeringen slaa

en Medaille i Anledning af Loven: men dette Exempel

efterfulgtes snart af et eller andet Selskab, snart af enkelte

private Mænd. En hel lille Samling Digte om det herlige

ved den nye Lov blev udgivet af »et Selskab«.

Som det var at vente, kom en umaadelig Smiger for

de kongelige til Orde i Digte og Taler eller ved Indskrifter

paa offentlige Dekorationer. »Hvo er som Kristian stor«,

sporges der, eller det siges, at »Kongen ligner Gud selv

i Kjærlighed«, og hans Visdom prises. Ogsaa udtales vild

Begejstring over Arveprinsen, I^ordens velsignede Tals-

mand, og over Juliane Marie som den, der har en Moders

Hjærte for Folket.

Men det, som der tales mest om, er naturligvis de

mageløse Virkninger, som Loven vil faa for hele Statens

Befolkning, baade for Danske, Norske og Holstenere. Det

er, hvad man med et moderne Udtryk vilde kalde Chauvi-

nisme i den stærkeste Grad, der kommer frem baade paa

Skrift og i Tale. Stadig fremhæves Folkets Storhed i

gamle Dage med dets vidtstrakte Erobringer og krigerske

Bedrifter, baade da Cimbrerne, ved hvem der særlig me-
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nes de Danske, satte Skræk i Romerstaten, og da Nor-

mannerne, ved hvem der især tænkes paa Nordma^ndene,

senere udbredte Eædsel blandt de vestlige og sydlige Folk.

I Modsætning til den kraftige Nordbo tales der saa om
:»de kjælne Sj'dlinge« eller :^de smigrende Sydlinge«, der

havde forstaaet at trænge sig ind: der tales om »smigrende

Fremmed, der nu maa flygte«, eller om »Fjender, der

blev yndt i Axelhus og trygt ved alskens Eænker tog

Danevældens Guld og skabte lumske Lænker og lo ved

Asers Søvn«. Eller de fremmede stemples som snyltende

Vandbier.

Alt sligt var i hojeste Grad smagløst, og ilde tog det

sig ogsaa ud. naar Provst Hee, da han holdt Tale i An-

ledning af, at et Linieskib med Navnet Indfødsretten

skulde løbe af Stabelen, til Text valgte de Ord af Skrif-

ten: »Lad først Børnene blive mættede«, for ikke at tale

om, at man paa en Indskrift paa en Gevinst ved en

Skydebanefest til Ære for Indfødsretten kunde læse, at

man »nu i Fred sin Mad kan spise«. Ja, som velsignel-

sesrige Frugter, Loven vilde bringe, ser man i et Digt

blive fremhævet, at »nu Ædling trygt sin Pige skuer med

Elskovs kjælne Fryd« og at »hun, den elskovsfulde Mø be-

tror sig glad hans Arm.*

Imidlertid, der blev dog ogsaa anslaaet alvorligere og

forstandige Strænge. Især i et Flyveskrift, som Tyge

Rothe forfattede i Anledning af Loven, og som for øvrigt

er skrevet i hans vante skrækkelig skruede Stil, træffer

man gode og sande Bemærkninger. Baade hos ham og

hos andre fremhæves det stærkt, at, naar Indfødsretten

indeholdt en stor Opmuntring, skulde man ogsaa ved

Iver og Dygtighed gjøre sig værdig til den. Folk for-

manes til endelig ikke at bilde sig ind, at man kan

spærre sig af for det fremmede; tvært imod maatte det

huskes, at der var meget at lære af Udlandet, og det

burde man søge at tilegne sig, endelig gjøres der opmærk-
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som paa, — og det er et Hovedpimkt, — at, naar Ind-

fødsretten gjaldt alle i Staten »fra Elvens Strand til sidste

Næs i Nord«, saa skulde den ogsaa samle Befolkningen

af de 3 forskjellige Nationaliteter i Enighed til et Folk;

man skulde føle, at man alle var, hvad Tyge Eothe paa en

Maade parodisk, men dog, set fra Tidens Standpunkt, ret

træffende kaldte kristianske Mænd, alle skulde gjøre Et

af deres Kræfter, Vilje og Ønsker, og der blev derfor

netop nu at stille store Krav til Folkets forskjellige

Klasser ^^).

Man kunde tro, at, da Indfødsrettens Virkninger stær-

kest maatte vise sig i at indskrænke Tyskeres Indkaldelse

til Landet, vilde antityske Følelser være komne til Orde

i de mange Udgydelser i Skrift og Tale, som Loven

fremkaldte: men man mærker intet dertil: der tales kun

i Almindelighed om »Sydlinge« eller »fremmede«. Ogsaa

maa det nøje erindres, at de Danske, der glædede sig

over Indfødsretten, ikke et Øjeblik tænkte sig i Modsæt-

ning til den tyske Del af Statens Befolkning, og at der

ligeledes kom ganske tilsvarende Følelser til Orde fra

denne Side. Bernstorff har endog i et Brev skrevet, at

Glæden over Indfødsretten var endnu større i Hertugdøm-

merne end i selve Danmark, og vist er det, at det er i

stærke Udtryk, at den hæves til Skyerne i Digte og Taler

derovrefra. Maaske have netop de, der vare tysk fødte,

dobbelt glædet sig over, at den særlig nærliggende Fare,

der var for at se Embedsstanden i Hertugdømmerne blive

rekrutteret fra andre tyske Lande, nu blev fjærnet. Man
ønskede at beholde Embederne for sig selv.

I Modsætning til al denne jublende Tilslutning, som

Loven fandt i selve Statens forskjellige Lande, har det en

vis Interesse at se helt modsatte Domme komme frem fra

udenlandske Iagttagere. Naar man i Almindelighed maa

sige, at den fremherskende Opfattelse paa denne Tid hos

Udlændinge af det danske Folk ikke var gunstig, at Na-
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tionen gjaldt for træg, lidet dygtig og tillige, temmelig

letsindig, fremdeles for at være uvenlig og ilde stemt

imod fremmede, samtidig med, at den efterabede det uden-

landske, saa mærker man et Udslag af denne Opfattelse

ogsaa nu ved denne Lejlighed. Man moder den saaledes

i det Skrift om den Guldbergske 1 id, der er udgivet af

Marquis d'Yves, kejserlig tysk Afsending her hjemme i

Aarene 1778 og 1779'^). Han fremhæver ret udforlig det

umaadelig taabelige ved denne Lov, der vilde hindre Lan-

dets Udvikling i lange Tider. Nationen, siger han, var

alt for hengiven til Dorskhed og Fraadseri og havde alt

for liden Smag, til at den paa nogen Maade kunde und-

være de fremmede. Ganske den samme Opfattelse gjen-

finder man i, hvad den franske Statsafsending. der paa den

Tid var her i Landet, indberettede om Loven til sin Re-

gering. De Danske, mente han, stode saa lavt, hvad Ta-

lenter angik, og vare nedsunkne i en saadan Sløvhed, at

de ingenlunde kunde undvære fremmedes Hjælp, og de

burde derfor langt snarere lette Adgangen for disse end

spærre den.

Vigtigere er det imidlertid at vide, hvorledes Loven blev

opfattet af saadanne fremmede, der allerede havde Plads

iblandt de højeste Embedsmænd, en Plads, der forøvrigt efter

Lovens Bydende bevaredes for dem. Man tænker særlig

paa to, nemlig Schimmelniann og Bernstorff. Den første

af disse har aabenbart taget Sagen med stor Eo. Loven

forst}Trede saa lidt hans Forhold til Guldberg og Hoffet,

at han ganske kort Tid efter dens Udstedelse (24. Fe-

bruar) nejtop i Anledning af den gav en Fest i sit Palæ

i stor Stil, hvortil der var indbudt 180 Mennesker ^^). Et

tydeligere YidnesbArd om Tilslutning kunde ikke godt for-

langes af den indvandrede Pommerinke.

Anderledes tænkte og følte Bernstorff. Han respek-

terede i og for sig patriotiske Følelser, naar de blot ikke

gik til altfor store Yderligheder, han mente, at der kunde
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Tære noget godt i, at der overhovedet engang var vakt

en Følelse af Taknemmelighed imod Eegeringen; men

Loven var dog, som den forelaa, ham i hoj Grad imod,

han fandt, at der mere var Grund til at udvide Kredsen

af brugbare Kræfter end til at indsnævre den*). Dertil

kom hans Harme over. at Loven ikke havde været til

Forhandling i Statsraadet, saaledes at han havde kunnet

nytte Lejligheden til at fremsætte sin Kritik af den. Ef-

terhaanden vakte den almindelige Begejstring over den

pinlige Følelser hos ham, og den forstærkede kjendelig

hans Uvilje imod den. Saafremt, sagde han, den kunde

fremkalde en virkelig national Aand**) — hvad man i hoj

Grad trængte til — , vilde han indrømme, at den vilde

gjøre Gavn: men han troede kun, at den vilde faa slette

Virkninger, avle Selvtilfredshed og Lyst til gj ensidig Op-

højelse, medens man vragede de Fremskridt, man kunde

hente fra andre I^ationer. »Der er«, skrev han blandt

andet til D. Keventlow, »ingen Dansk, som elsker sit

Fædreland med stærkere Følelser fest plus passionné pour

sa patrie), end jeg elsker Danmark: men netop fordi jeg

elsker Landet og Folket, fylder det mig med Smerte at

se det antage Synsmaader, der ere saa snævre og uret-

færdige og i Stand til at lade det falde tilbage til det

Barbari, hvorfra 30 Aars omhyggelige Kegering og fader-

lige Omsorg havde draget det op, og det gjør mig ondt, at

vi nu paa flere Maader skulle blive en Fabel og Gjenstand

for Had og Kritik hos mere end eet Folk« ^^).

*) Dette hang sammen med, at han mente, at der var saa faa dyg-

tige Kræfter her hjemme. Med sin aristokratiske ^ynsmaade
saa han ikke. at dette var en naturlig slet Virkning af det Ex-

cellenceherredømme, der i længere Tid havde været beteg-

nende for Styrelsen i vort Fædreland og spærret Vejen for

borgerlige Dygtigheder til at komme frem. Det maa desto

værre siges, at han til de høje Embeder i Landet — naar

Dygtigheden var ens — foretrak udenlandske Adelsmænd for

indfødte borgerlige.

**) Bernstorff har herved aabenbart ment national Aand i helstat-

lig statsborgerlig Forstand.
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Bernstorff, det ser man af en saadan Udtalelse, var i

de 3 Aar, han havde været i Virksomhed siden 1772.

kommen vort Folk usigelig nærmere, end det havde været

Tilfældet paa hin Tid*). Men endnu er han tydelig Ud-

lændingen. Det fattes ham paa Tro paa de Kræfter,

der vitterlig boede i Folket, og tii al Lykke skulde da

ogsaa Fremtiden helt vise det ugrundede i den Frygt,

han her havde udtalt.

Den almindelige Tilfredshed, som Loven om Indføds-

retten vakte, maatte selvfølgelig komme Hoffet og Kabi-

nettet, der havde faaet den givet, til Gode. Vi høre sær-

lig om Guldberg af fremmede Diplomaters Depecher, at

han, der opfattedes som den egentlige Fader til Loven,

vandt ganske overordentlig i Folkeyndest ved den. »Fol-

ket«, hedder det saaledes i en preussisk Depeche (1. Aug.

1780), tilbeder ham og ser i ham den, der har befriet

Fædrelandet for de fremmedes Aag.« Virkningen heraf

var naturlig, at hans Mod til at gaa videre i Kabinets-

stjTelse fik en stærk Forøgelse, og den tager da ogsaa et

stærkere Sving nu end tidligere. Den ene Gang efter

den anden taler Bernstorff i de nærmest følgende Aar i

sine Breve om, hvorledes Kabinetsordreme voxe i Tal, og

hvilke Vanskeligheder de berede Kollegierne. »De have«,

skriver han f. Ex., »naaet et Tal, der er utroligt. Alle

Departementer undtagen mit eget ere underkastede dem

paa en saadan Maade, at de helt ere Slaver af demci^).

Vistnok hentydes der i Aarene efter Januar 1776

i samtidige Aktstykker, især i Depecher fra de fremmede

Diplomater i Kjøbenhavn, jævnlig til, at der var en Del

Kiv og Strid ved Hoffet, blandt andet til, at der fandt

Rivninger Sted imellem Arveprinsen og Enkedronningen,

som i Sønnens Ojne var altfor ødsel. E ickstedt skriver i

et Brev til Schack Eathlou i 1779' at der snart er Sol

.*) Se hans Udtalelse S. 87.
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skin, snart mørkt Vejr deroppe, og Guldberg maatte under-

tiden dele sin Indflydelse hos Dronningen med mere

underordnede Personligheder^^); men alt dette hindrede

ikke, at Kabinettets og Hoffets Indflydelse var i Stigen.

Naar Guldberg lod Kabinettets Magt voxe, kunde han

i det mindste i nogen Tid gjore det, støttet til det nøje

Forhold, hvori Schack Rathlou paa denne Tid stod til

ham, og det er ret betegnende, at denne endog har kon-

ciperet et Par Kabinetsordrer i Aaret 1776^"), Som et

Yidnesbyrd om, hvor huj en Stjerne Schack Eathlou havde

ved Hoffet, kan det ogsaa nævnes, at han ved en Kabi-

netsordre af 7. Marts 1776 fik et aarligt Tilskud af Cha-

tolkassen paa i000 Rdlr., ledsaget af de varmeste Udta-

lelser af Kongen om hans Iver, Redelighed og Hengiven-

hed for Tronen. Al Sandsynlighed er for, at han har

ment, ved sin Forbindelse med Guldberg at kunne naa at

udøve særlig stor Indflydelse^^)* Men hvis han har haabet

sligt, slog det i Længden fejl. I de ydre Former beva-

redes vistnok det bedste Forhold til ham fra Hoffets Side;

men dog fik det noje Samarbejde imellem ham og Guld-

berg snart et Knæk, sandsynligvis fordi Schack Rathlou

dog for meget gik sine egne Veje '^). Allerede i Vinteren

1776— 77 blev der talt om, at han havde tabt sin Yndest

ved Hoffet ^^), saaledes at han vilde faa sin Afsked, og

han kom i Virkeligheden snart til at fole sig saa

skuffet, at han tænkte paa at trække sig tilbage til

et Amtmandskab i Jylland, som han allerede tidligere

havde faaet Expektance paa. Men det havde man dog

ved Hoffet ikke Lyst til at gaa ind paa, og han mod-

tog en meget smigrende Skrivelse fra Arveprinsen om, at

Kongen ikke kunde bekvemme sig til at give slip paa

ham som Minister -°). Han blev da ogsaa paa sin Plads;

men hans Stilling var i den følgende Tid hverken til Be-

hag for ham selv eller for andre. Nedsunken i Hypo-

kondri, hvortil ogsaa Sorgen over hans eneste Datters Død
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virkede med, holdt han sig tilbage fra at spille en frem-

ragende Eollle. Han fulgte i Almindelighed Hoffet ^i).

Af de andre Medlemmer af Statsraadet forholdt Thott,

der stærkt ældedes, sig temmelig passiv. Om han end med

Traditionen fra tidligere Tiders Styrelsesmaade næppe har

yndet Kabinetsregeringen, kunde det ikke falde ham ind

at lægge et Halmstraa i Vejen for den. Eickstedt har

sikkert nok fra sit stærkt nationale danske Stade fundet

stort Behag i Indfødsretsloven, og, om der end flere Gange

fandt Rivninger Sted imellem ham og Schack Rathlou

eller imellem ham og Guldborg, har man paa den anden

Side Breve fra ham til Schack Eathlou, der vidne om
meget varme Følelser hos ham for denne og Guldberg.

Han folte sig desuden saa stærkt knyttet til Hoffet, at

det er umuligt at tænke sig ham som Opponent imod

Kabinetsstyrelsen ^^).

En langt vigtigere Mand end disse sidst nævnte var

Schimmelmann, der stadig vedblev at holde sig i sin ene-

staaende Stilling paa store Felter. Osten skrev om ham.

i et Brev 1776, at han var det store Hjul, og, naar Guld-

berg selv, som tidligere nævnt, mente, at, saafremt Schim-

melmann faldt paa at ville drage Frederik Leopold Stol-

berg frem. vilde han sætte det igjennem, vidner det ikke

mindre om, at han indtog en overmægtig Plads. Det kan

da ogsaa siges, at han aldrig ytrede noget Ønske enten

med Hensyn til sine Godser eller sine Fabrikker, uden at

det strax opfyldtes. En preussisk Diplomat mente derfor

i 1777 at kunne sige, at Regeringen her hjemme var ind-

skrænket til ham og Guldberg, og heri var der meget

sandt. Men sin store Indflydelse brugte han ikke til at

bekæmpe Kabinetsstyrelsen. Han havde sat sig godt til

Sæde her i Landet med sine store Godser i Jylland og

Holsten og med sit Palæ i Kjøbenhavn, og han var saa

tilfreds med den Magt, han kunde udøve, at han fandt,

her var godt at være. Det var, mente han. bedst at staa



272 Første Bog. Tolvte Kapitel.

paa en god Fod med den eller dem, der saa at sige delte

Styrelsen med liam her i Landet. Desuden kunde han

paa et stort Omraade, som Guldberg var stærkt inde paa

at fremme, nemlig ved hvad der stod i Forbindelse med

Handel og Fiskeri, godt arbejde sammen med denne, og

han har sikkert troet, at Kabinettet ypperlig kunde bru-

ges til at tjene disse Formaal, og det efter hans egen

Anvisning.

Det er. naar vi følge Holdningen hos denne Eække

af de vigtigste Personligheder, klart, at intet fra deres

Side hindrede Guldberg i at udvide Kabinettets Magt.

Men en var der unægtelig, som principmæssig stedse var

Kabinetsstyi'elsens udprægede Modstander, og det var

Bernstorff.

Paa en vis Maade saa det ud, som om Forholdet

imellem ham og Hoffet var fortræffeligt. Uagtet det var

vel kjendt, at han var bittert stemt imod Indfødsretsloven,

blev han dog Eidder af Elefanten 29. Februar 1776, og

det idet han med det samme modtog Udtalelser af varm

Anerkj endelse fra Hoffets Side. Man fristes til at tro, at

dette, naar det netop nu gav ham denne Udmærkelse,

herved vilde vise ham, hvor lidt det saa skjævt til ham,

uagtet han stærkt havde udtalt sig imod Loven. I April

1780 fik han en Forøgelse af sin aarlige Gage paa 2000

Edlr. Flere Gange ytrer han da ogsaa i sine Breve fra

denne Tid. at han ikke har nogen Grund til personlig at

beklage sig: han maatte erkjende, at det kun var sjæl-

dent, man voldte ham Vanskeligheder i hans Embedsgjer-

ning og ikke tog Hensyn til hans Forestillinger paa dette

Omraade. Saaledes holdt Stillingen sig for ham i de

nærmest følgende Aar efter Januar 1776. Men den var

dog i Virkeligheden i høj Grad isoleret, og det havde han

en levende Følelse af, især efter at hans nøje Ven Gregers

Juel. Chefen for Rentekammeret, var død i November 1776.

Og fjærnere og tjærnere kom han til at staa Hoffet
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Og Kabinettet. Til Trods for hans stadige Anerkjendelse

af Giildbergs hæderlige Karakter, hvem han ansaa for at

holde Statens Tøjler i sin Haand, var det dog med sti-

gende Utilfredshed, han fulgte Tingenes Gang; det gik

efter hans Mening ned ad Bakke med Styrelsen. Alt,

hvad han tidligere havde anket over i denne, den aldeles

kritiklose Eiindhaandethed ved Uddeling af Naadesbevis-

ninger og Yilkaarligheden ved Kabinetsregeringen, æggede

ham mere og mere. Ganske vist rokkede Hoffet foreløbig

ikke ved hans Stilling, og han kimde for saavidt iifor-

styiTet gaa sin enlige, men ret imponerende Gang. Det

var ham selv forbausende. at han tik Lov dertil. Med sin

dybe Religiøsitet saa han deri et Vidnesbyrd om, at Gud

vilde, at han skulde bevares paa den vigtige Plads, som

han stod paa^-*). Imidlertid, der var i og for sig noget

unaturligt og kildent i hans Forhold. Stødte der noget

til, som yderligere kunde vanskeliggjore hans Statsmands-

gjerning, laa det nær for dem, der i ham saa en ubøjelig

Modstander, at gribe Lejligheden til at søge at slippe fri

for ham. Et saadant Øjeblik skulde virkelig komme.

Det var Statens udenrigske Forhold, der fremkaldte det.

Vi gaa nu over til at følge disse i Tiden fra Mageskiftets

Fuldbyrdelse.

IQ
Danmark-Ncrges Historie 1720—1814. V. *°
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Trettende Kapitel.

Forhold til Sverige og Rusland fra 1774 til 1778. — Stilling

til Preussen i samme Tid.

\f i have fulgt en Hovedside af de udenrigske For-

holds Udvikling i Aaret 1773, efter at Bernstorff var

bleven Udenrigsminister, nemlig for saa vidt den viste sig

ved Traktaterne med Eusland i Sommeren 1773 og ved

Fuldbyrdelsen af Mageskiftet i November og December

1773. Det nære Forhold til Eusland maatte nu gjælde

for at være mere grundfæstet end nogensinde. Naar Bern-

storff havde virket sit til, at disse Overenskomster bleve

sluttede, var det i Virkeligheden kun en Fuldbp-delse af,

hvad der skridtes den nærmest foregaaende Tids Stats-

mænd, først og fremmest hans Farbroder, men ogsaa

Schack Rathlou og Osten. Havde han her kunnet træde

i sin Farbroders Spor, saa stod denne sikkert for ham som

den, der i Hovedsagen havde set det rette, hvad Statens

ydre Stilling ki'ævede.

Naturligvis var det en Lettelse for ham, naar han

nu som Udenrigsminister kom ind i en helt ny og van-

skelig Embedsgjerning, at han paa en Maade kunde følge

en allerede brudt Bane; men der skulde dog blive van-

skelige Opgaver nok for ham at løse. Et Held for ham

var det, at han meget hurtig vandt den samme Højag-

telse hos de fremmede Diplomater, som han var Gjenstand

for i Publikum her hjemme. Naar man undtager en en-

kelt, den preussiske Statsafsending Amim, der heldigvis

hurtig gjorde sig saa umulig her, at Frederik II kaldte

ham tilbage, kan man sige, at uafhængigt af, hvilken Po-

litik Bernstorff fulgte udadtil, blev der iblandt de Diplo-

mater, der nu fik at gjøre med ham, hurtig Enighed om,
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at ban var en Mand baade af fremragende Dygtighed

og med en fuldstændig uegennyttig, ren og hæderlig

Karakter. Hans Svagbeder, det stolte, noget afmaalte i

hans Holdning, hans Selvfølelse og hans heftige paastaae-

lige Yæsen, havde ogsaa de et tydeligt Indtryk af; [men

det svækkede ikke deres Opfattelse af de overvejende for-

trinlige Egenskaber hos ham.

Det vil erindres, hvor stærkt der i sin Tid var blevet

talt om hans Farbroders engelske Sympathier. Det samme
skulde i endnu hojere Grad blive Tilfældet med Broder-

sonnen. og det unægtelig med Grund. Hans hannoveran-

ske Fødsel og Opdragelse kan have virket sit dertil, og, hvad

der allerede er blevet fremhævet om hans Sympathi for

engelske Forhold, særlig for det engelske Aristokratis Stil-

ling, havde ogsaa sin Indflydelse; men Hovedsagen laa i

hans Syn paa, hvad han mente maatte være den rette

Politik for den dansk-norske Stat. Saaledes som hans

Farbroder i sin sidste Tid havde set herpaa, var det, som

om han helt var gaaet op i Tanken om Forbindelsen med

Rusland. De Udtryk, som han paa denne Tid brugte

derom, vare saa stærke, at man kunde tro, at han mente,

at Staten havde Sikkerhed nok i dette Forbund. Her

skilte Brodersønnen sig i det mindste noget fra ham. Den

lidenskabelige Uvilje mod England, der herskede ved

Hoffet, og som Juliane Marie, naar hun fuskede i det

højere Diplomati, med kvindelig Iver gjerne vilde paa-

trykke dansk Politik, var han, som allerede berørt, langt

fra at ville billige. Det at Karoline Mathilde sad i Celle,

knnde ikke paavirke ham det mindste i saa Henseende.

I Modsætning hertil er det værdt at se, hvor stærkt han

strax efter at være bleven Udenrigsminister udtalte sig

for den engelske Statsafsending i Kjobenhavn Woodford

om, i hvilken Grad han ønskede at foretrække et Forbund

med England fremfor alle andre Systemer. Han mente,

sagde han blandt andet, at handlende Stater (som Eng-
18*
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land og Danmark-Xorge), hvis Interesser naturlig maatte

bringe dem til at onske Eo og Fred, vare de naturligste

og sikreste Forbundsfæller '^). Den Opfattelse, der laa

heri af, at Danmark-Norges Tarv krævede et nært Forhold

til England, en Opfattelse, som vort Fædrelands Historie

senere hen skulde give, man fristes til at sige, en sørge-

lig Stadfæstelse, den fastholdt han stedse i den føl-

gende Tid.

Den ret vrantne Stemning imod Eegeringen i Kjo-

benhavn, som siden 17. Januar havde raadet ved det en-

gelske Hof, havde imidlertid til Følge, at der ikke blev

lagt stor Yægt paa Bernstorffs engelskvenlige Udtalelser,

og i Efteraaret 1773 fandt en Begivenhed Sted, der til

liden Glæde for ham gjorde Forholdet imellem de tvende

Hoffer endnu mere spændt, end det var i Forvejen. Det

var Eickstedts Udnævnelse til Overhofmester hos Kron-

prins Frederik*). Kong Oeorg fandt, at dette var et Slag

i Ansigtet paa ham selv. Hans Søsters Søn skulde altsaa

sættes under Opsyn af en af de brutale Officerer, der

havde sammensvoret sig imod hende, og naturligvis var

Eickstedt bleven valgt dertil, enten fordi man vilde arbejde

paa at odelægge Prinsen, eller fordi man vilde søge at

faa ham til at hade sin Moder. Den daværende Chargé

d"affaires Huber fik Befaling til at sige Bernstorff, at

»Eickstedts Ansættelse var i højeste Grad ubehagelig for

Kong Georg, og at den ikke stemmede med, hvad man
skulde vente sig af Personer, der ønskede at udslette Ind-

tryk, som vare dem til Skade. Man maatte derfor antage,

at hans Udnævnelse kun var midlertidige. Utvivlsomt

nærmede slige Udtalelser sig til det uforskammede, thi

den danske Konge havde Eet til at vælge til Overhofme-

ster for sin Son, hvem han vilde, hvad enten det beha-

gede den engelske Konge eller ikke. Bernstorff afviste da

*) Se ovenfoi- S. 200.
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ogsaa bestemt enhver ministeriel Forhandling om Sagen;

men heldigt var det dug aabenbavt ikke. at han, i Stedet

for at blive staaende herved, indlod sig ])aa at tage Eick-

stedt i Forsvar, og endnu mindre, naar han om sig selv

ytrede, at, om han end havde havt Del i Fru Numsens

Bortfjærnelse, havde han dog ikke havt noget at gjore

med Ansættelsen; det havde ikke staaet i hans Magt at

afværge den ^). Selvfølgelig førte den Slags Undskyldnin-

ger ikke til noget. Den engelske Konge gik endog saa

vidt i at fastholde sin Vrede, at han valgte at lade sig

repræsentere i Kjøbenhavn ved en Diplomat af lavere

Eang, en saakaldet Ministerresident, et Skridt, der besva-

redes af den dansk-norske Regering med et lignende. Det

er betegnende for det engelske Hofs Stemning i den nær-

mest følgende Tid, at, da Karoline Mathilde var død den

10. Maj 1775, udtalte den engelske Statssekretær, under

hvem Forholdet til de nordiske Stater hørte, til Residen-

ten i Kjubenhavn, at denne Begivenhed ikke skulde gjøre

Forholdet til den danske Regering en Smule mindre koldt,

end det var i Forvejen^). Bernstorff havde foreløbig in-

gen Grund til at glæde sig over Stillingen til England.

Men heldigvis var der ikke i de nærmest følgende Aar Stof

til alvorlige diplomatiske Sammenstød.

Vistnok trak det i 1776 en kort Tid op til nogle Riv-

ninger foruden med England ogsaa med Holland, fordi et

engelsk og to hollandske Skibe vare blevne opbragte som

mistænkte for at have handlet med Grønlænderne og der-

ved brudt de med Hensyn til Handelen her gjældende

Bestemmelser. Deres Sag var derefter bleven paakjendt

af en Admiralitetsret i Kjøbenhavn, og Dommen var kom-

men til at lyde paa Konfiskation af dem og deres Lad-

ninger. Der blev imidlertid anket over denne Dom, og

den danske Regering kom da Klagerne for saavidt imøde,

som Skibene med Ladninger bleve løsgivne, hvorimod
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den afviste Kravet paa Skadeserstatning i Anledning af

Opbringeisen '^).

Hvad der i Udenrigspolitiken i de første Aar efter

Bernstorffs Overtagelse af Ledelsen af denne træder

mest i Forgrunden, er Forholdet til Sverige. Bernstorff

havde fra først af set paa Gustav III's Statskup 19. Au-

gust 1772 med langt større Ro end de, der i det Øjeblik

stode for Styret her hjemme. Ligesom han mente, at

den svenske Forfatning fra Frihedstiden med Eette var

ved at blive almindelig forhadt, saaledes udtalte han, at

den, der nu blev indført, maaske vilde være god, naar

blot de Skranker, der vare satte for Enevælden, maatte

vise sig stærke nok^). I Virkeligheden vedblev han at se

roligere paa Stillingen, end hans Farbroder havde gjort,

og det uagtet han delte dennes Opfattelse af, at Danmark-

Norges Tarv krævede, at den svenske Forfatning bragtes

tilbage til, hvad den var bleven 1720.

Den Forskjel. der var paa hans og Onklens Maade at

tage Forholdet til Sverige paa, hænger sikkert noget sammen

med den Forskjel, der trods deres fælles Livssjn var paa

deres Personligheder. Hvad vi tidligere have set om J.

H. E. Bernstorffs Opfattelse af Stillingen udadtil, har vist

os, hvor let han kom i stærk Bevægelse ved. hvad der her

kom frem af Betydning. Yi erindre, hvorledes hans liv-

lige Fantasi paavirkede hans politiske Syn, og med hvor

levende Farver han udmalede sig enten de gode eller de

slette Virkninger af, hvad der indtraf. Fremfor alt havde

dette vist sig ved hans Politik overfor Sverige og Rus-

land. Det er umuligt at værge sig imod det Indtryk, at

hans Fantasi her undertiden fik Magten over det rolige

Overblik.

Brodersønnen havde maaske ikke fuldt hans Aand-

fuldhed og veltalende Stil; men han havde Evner nok til

at gjore sig gjældende under Forhandlinger med frem-

mede Diplomater som en interessant og betydelig Mand.
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Naar Onklen havde vist sig stærk og fast i det kritiske

Aar 1762, skulde der ogsaa komme Tids])unkter. hvor han

selv kom til at vise de samme Egenskaber, og han havde

til Trods for al Heftigheden i sin Karakter en egen Kold-

blodighed og besindig Eo i sine Overvejelser af de poli-

tiske Konflikter. Han synes heri »i have havt et Fortrin

fremfor Farbroderen.

Det er betegnende for hans Opfattelse af Stillingen,

naar han 2. Oktober 1773 skrev til den dansk-norske Stats-

afsending i Stockholm. Giildencrone: »Jeg holder den

evindelige Ængstelighed for et unj^ttigt Selvplageri ....
det vilde være saa meget mere uretfærdigt, om vi vilde

hengive os dertil, som vi Dag for Dag blive stærkere, og

vort Forbund med Rusland hæver os op over en Frygt,

som alene Svaghed hos os selv kunde undskylde, og som

Sveriges Svaghed gjor urimelig. Hertil kom, hvad der

paa en Maade kan kaldes et Held, at han undervurderede

Gustav III som Regent og dermed ogsaa holdt den Fare,

der kunde true fra hans Side, for mindre, end man sæd-

vanlig gjorde. Han fæstede saa stærkt Blikket paa de

forfængelige, frivole Sider af Gustavs Natur, at han over-

saa hans betydelige Egenskaber og ikke havde Øje nok

for det praktisk forstandige i flere af de vigtige Refor-

mer, der fandt Sted netop i hans første Regeringsaar.

Endelig virkede det beroligende, at Frankrig indtog en

anden Stilling nu i Norden end for faa Aar tilbage. Me-

dens det under Choiseuls udenrigske Styrelse havde staaet

for J. H. E. Bernstorff som den store Fredsforstyrrer i

Europa, der søgte at ødelægge Danmark-Norges Forbunds-

fælle Rusland, blandt andet ved at hidse Sverige paa det,

var den franske Politik under Ludvig XVI nu, da den

blev ledet af den solid dygtige Vergennes, bleven fi-ed-

elskende, hvad Forholdene i Europa angik. Bernstorff

følte sig i høj Grad tilfreds ved Vergennes's Udtalelser,

da han fra Stockholm, hvor han havde været Ambassadør,
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rejste hjem over Kjøbenhavn til Frankrig for at blive

Udenrigsminister der, blandt andet ved at høre ham for-

sikre, at Frankrigs Sj'stem vilde blive Ordenens, Fredens

og Sparsommelighedens^), og han havde ikke siden Grund

til at forandre sin Opfattelse af den franske Statsmand.

Vistnok opnaaede Sverige i September 1775 en Fortsæt-

telse paa 3 Aar af de extraordinære franske Subsidier,

som det i den sidste Tid havde havt; men videre gik

Frankrig ikke, og det var saa langt fra, at det gjorde

noget Skridt for at ophidse Gustav til at bryde Freden,

at det tværtimod stræbte efter at skabe et bedre Forhold

imellem ham og vort Fædreland'').

I Aaret 1774 fandt der, som vi senere ville vende til-

bage til, en omfattende Keform Sted med Hensyn til Hæ-
ren i Danmark og Hertugdømmerne. Her ville vi blot

nævne, at man i høj Grad forøgede de nationale Elemen-

ter i Armeen, og at det, man tilstræbte, var at danne en

stærk Militshær, som man mente, kunde give Staten god

Forøgelse af dens Forsvarsstyrke. Det var derpaa, at

Vægten skulde lægges, derimod ikke paa at faa Midler i

Hænde til en Angrebskrig. Bernstorff skrev ret beteg-

nende under Organisationsarbejdet i et Privatbrev: >Det

er sandt, at vor Militærstyrke bliver afgjort defensiv, og

at det vilde blive en Ul3'kke, hvis nogen af vore Konger

indlod sig paa en offensiv Krig; men Ve enhver, der vilde

give et saa fordærveligt Raad, og jeg er ikke utilfreds

med, at der saa tydelig viser sig Hindringer, saaledes at

slige Tanker blive umulige«^). Saa lidt tænkte han mili-

tært set paa andet end Forsvar imod Sverige.

Heller ikke fra Rusland var dette Land truet, i det

mindste ikke i Øjeblikket. Dertil var Kejserinden altfor

optaget af Krigen imod Tyrkiet , der varede langt op i

1774, og desuden lagde Pugatschefs store Kosakopstand i

1773 Beslag paa en Del af den russiske Styrke. Under

disse Forhold kunde Gustav III for Øjeblikket henvende
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sin Opmærksomhed paa at styrke sit Eige ved forskjellige

Keformer. Naar han netop i Sommeren 1774 holdt en

forhuldsvis anselig Lejrsamling i Skaane (paa 16000 J\hind),

synes det ntænkeligt, at han skulde have forenet nogen

Plan om et Angreb paa Danmark dermed. Den Uro, det

vakte i de danske Regeringskredse, ^jg som hk sit Udtryk

ved nogle Fæstningsarbejder ved Kjøbenhavn og Kron-

borg ''), var sikkert ugrundet.

Ganske vist ndebleve Rivninger imellem de skandina-

viske Riger ikke helt. Gustav III holdt sig nemlig for

at være forurettet ved Mageskiftet i 1773. Ikke alene

vakte det med Grund Anstød hos ham, at man ikke of-

ficielt gav ham den ringeste Meddelelse derom, uagtet han

hørte til den gottorpske Familie. 3Ien han paastod og-

saa, at Overdragelsen af Oldenburg og Delmenhorst til

hans Faders yngre Broder Frederik August var til hans

egen Families Skade. Hans Fader havde nemlig vel ved

Mageskiftetraktaten af 1750 for sig og sine Efterkom-

mere givet Tilsagn om, at, hvis den gottorpske Del af

Holsten tilfaldt ham eller nogen af dem, skulde den

afstaas imod Oldenburg og Delmenhorst^^); men nu

havde Storfyrsten, d. v. s. Rusland, sluttet Mageskiftet med

Danmark-Norge paa en saadan Maade, at det var gjort

umuligt for Gottorperne paa Sveriges Trone at kunne faa

de tvende Grevskaber som Vederlag for det gottorpske Hol-

sten, naar den ældre Linie engang maaske uddøde, og de

altsaa i Henhold til Overenskomsten med Danmark af

1750 skulde arve dem. Gustav havde utvivlsomt Ret til

at beklage sig herover ^^); men naar han i den Anledning

lod udtale til Regeringen i Kjobenhavn, at, hvis den Tid

engang kom, da Traktaten af 1750 virkelig skulde udføres,

vilde han kræve Oldenburg og Delmenhorst af Danmark

og ikke af den i dem regerende Fyrste, da var det ikke

den rette, han vilde vende sig til. Det stod ikke i den

dansk-norske Regerings Magt at hindre Storfyrsten i at



282 Første Bog. Trettende Kapitel.

gjøre den Brug. han vilde, af de Fyrstendømmer, som han

her havde tilbyttet sig. Da Kong Gustav derefter vendte

sig med sine Klager til Katharina II, opnaaede han intet

derved. Hun svarede, at hendes Son ikke havde gjort

andet, end. hvad han var fuldt berettiget til som Souve-

ræn over Fyrstendommerne. Derimod var han heldigere,

da han hos den tyske Kejser, hvis Stadfæstelse af Mage-

skiftet var nødvendig, indgav en Erklæring, hvorved han

forbeholdt sin Slægt dens Rettigheder. Da Kejseren nem-

lig 27. December 1774 stadfæstede Mageskiftet, udstedte

han tillige et Dekret, hvorved han anerkjendte Retmæs-

sigheden af Gustavs Forbehold. Praktisk Betydning fik

dette aldrig; men den lille Rivning havde virket med til

at forøge Uviljen fra hans Side.

Saadan var Stillingen, indtil den for Rusland i høj

Grad fordelagtige Fred i Kutschuk Kajnardschik 21. Juli

1774 gjorde Ende paa T^Tkekrigen. Var da nu ikke her-

med Roligheden i Xorden forbi, og vilde Katharina II. da

hun nu havde faaet Hænderne frie. ikke tage Hævn over

Gustav ni for Statskupet 19. August 1772. saaledes som

hun saa tidt havde truet med? Strax efter at him havde

faaet Budskab om Fredslutningen, udtalte hun til den

dansk-norske Statsafsending i Rusland. Numsen, at nu

nærmede den Tid sig, da man kunde bringe den svenske

Konge til Fornuft. Bernstorff paa sin Side holdt denne

Fred for en stor Lykke. »Vistnok«, skrev han derom,

»har jeg langtfra været saa urolig for Gustav III's Pla-

ner, som mine Kolleger have været det; men jeg har klart

set, at det var hans Plan stadig at ængste os. trætte os

og enten udtomme os eller vænne os til Skridt af extra-

ordinær ISTatur fra hans Side, for derved at skabe en

Ligegyldighed hos os, der kunde tillade ham engang at

overfalde os. Alt det svinder bort ved Freden« ^^j. Men

den forøgede Styrke, som baade Rusland og dermed og-

saa Danmark-Norge nu vandt overfor Sverige, den var det
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i god Overensstemmelse med hans tidligere .Opfattelse ikke

hans Tanke, at man skulde bruge til voldsomme Skridt

imod Sverige. »Alle mine Onsker«, skrev han nu i et

Privatbrev '^'j, »og alle mine Bestræbelser maa nu gaa ud

paa at hindre Rusland i at brjde løs (d'éclater)<^.

Det vilde dog være en stor- Fejl, om man derfor

troede, at hans Politik var bleven velvillig imod Gustav

og det af denne organiserede Sverige. Han holdt stadig

fast ved den Tanke, at Bevarelsen af den da gjældende

svenske Forfatning var skadelig for den dansk-norske

Stat. Den traditionelle Opfattelse heraf skærpedes hos

ham ved det Indtryk, han tik af Gustav III's Stemning

imod vort Fædreland. »Han afsk}T Danmark«, skrev han

16. August 177-1 til Reventlow, »og foragter det maaske,

han opfatter det som en ren Fornøjelse, som et Skuespil,

at træde i Yejen for det (le brave?'), og hvis vi havde en

ung Konge, lige saa opbrusende og ligesaa ivrig efter at

glimre, vilde en Krig være uundgaaelig«. »Han er«, skrev

han en anden Gang, »vor personlige Fjende, og han vil

aldrig ophore at være det« ^*). At denne hans Opfattelse

ikke var urigtig, viser Gustav III's hele Færd, særlig hans

Yndlingstanke om at gjøre sig til Herre over Norge.

Yistnok havde Bernstorff ej heller stor Tillid til Sven-

skerne som Nabofolk: men han mente dog, at det vilde

være et Yærn imod at blive overfaldet ved første gunstige

Lejlighed af Gustav, naar denne ikke frit kunde raade

over Sveriges Hær og Flaade. »Yi frygte ikke Sverige«,

skrev han 11. Februar 1776 til Giildencrone i Stockholm,

»vi ønske kun Fred og Ro i Norden, og det er kun, fordi

Sveriges nuværende Forfatning er mindre gunstig for

denne, at vi vilde foretrække at se den bragt tilbage til

sin gamle Skikkelse«. Men selv dette at faa Frihedstidens

Forfatning tilbage fastholdt han ikke i Længden. Han

vilde nøjes med meget mindre. »Saafremt«. skrev han

nogen Tid senere til Giildencrone, -.Mindet om et forhadt
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Og tyrannisk Aristokrati endnu virkede for stærkt paa Stem-

ningrerne. vilde det være os nok at se den nuværende Ord-

ning fuldkommengjort (perfectionnée)). Hvad der for

os er Hovedsagen, livad der sikrer Naboernes Fred, hvad

der sætter Stranker for en Fyrstes urolige, erobrelystne

eller hadefulde Tragten, det er, at han ikke kan føre Krig,

ikke give nye Love, ikke paalægge nye Afgifter uden Med-

virken fra de samlede Stænders Side. Dette er nu vist-

nok allerede fastsat: men intet værner om Forfatningen,

naar Landet ingen Sikkerhed har for, at Stænderne blive

sammenkaldte. Der er da givet et Middel til at omgaa

Loven, det er, som om denne ikke existerede ; man maatte

derfor nøde Fyrsten til at sammenkalde Stænderne i det

mindste hvert tredje Aar, og det i Stockholm, og til at

aflægge dem Kegnskab for sine Handlinger« ^^). Bernstorff

angav med et skarpt politisk Blik utvivlsomt her det, der

var Manglen ved den daværende svenske Forfatning og

gjorde den til kun at være en maskeret Enevælde, og den

Forandring, som han her holdt for nødvendig, vilde af-

gjort i og for sig have været til Sveriges og til hele Nor-

dens Gavn.

Lægges dette sammen med, hvad vi allerede have set

om hans Ønsker om at bevare Freden i Norden, vil ingen

kunne tale om nogen i og for sig fjendtlig Politik fra

hans og dermed fra Danmark-Norges Side. Men det

samme maa dog siges om den Politik, han forte, som

allerede er sagt om den. der blev fulgt i Vinteren 1772

—1773*), at den indeholdt noget for Sverige farligt.

Hvor heldigt det nemlig end vilde være, hvis Svenskerne

selv omdannede deres Forfatning i den af Bernstorff an-

tydede Retning, blev Forholdet et andet, naar det skete

derved, at Nabomagterne blandede sig i de svenske For-

hold. Det var ikke tilstrækkeligt, at man i Kj ubenhavn

•=) Se ovenf. S. 49.
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var kommen bort fra, hvad der var udtalt i Traktaterne

af 13. December 1769 og af 12. August 1773, hvorefter en

Forandring i Frihedstidens Forfatning skulde være nok til

at fremkalde Krig. og at det nu stadig blev fremhævet, at

man kun kunde tamke paa at optræde, hvis en Del af

Svenskerne paakaldte fremmed Hjælp for at faa den Gu-

stavianske Forfatning ændret. Det blev dog en Indblan-

ding i et fremmed Lands Forfatningsforhold, der blev

Tale om, og den maatte nodvendigvis, naar den havde

Fremgang, avle Demoralisation og alskens slette Virknin-

ger af de Partistridigheder, som den vilde fremkalde.

Men netop en saadan Indblanding var Bernstorff ivrig

for. Det er den ene Gang efter den anden, at han op-

fordrer Rusland til at vise Energi i denne Sag og til at

søge at styrke, hvad der kunde være af Opposition imod

Gustav i Sverige. Det maatte derfor være med en vis

Bekymring, at* han i de nærmeste Aar efter Freden i

Kutschuk Kajnardschik saa Gustav gjøre gjentagne For-

søg paa at indynde sig hos det russiske Hof, først og

fremmest ved i Sommeren 1777 at rejse til Petersborg og

bruge al den personlige Elskværdighed, som han kunde

opbyde, for at gjore et godt Indtryk paa Kejserinden.

Bernstorff saa i alt sligt naturligvis Forsøg af ham paa

at afværge ubehagelig Indblanding fra Ruslands Side og

dermed ogsaa paa at isolere Danmark-Norge. Ganske

vist gjorde Gustav et Besøg paa Sjælland i Juni 1778,

medens der her var en stor Lejrsamling. Han var i

i højeste Grad venlig og fuld af Komplimenter til højre

og venstre, blandt andre ogsaa til Bernstorff*''). 3Ien no-

gen oprigtig Lyst til at nærme sig til vort Fædreland laa

ganske vist ikke bagved. Det er et godt Vidnesbyrd om
hans virkelige Sindelag ogsaa i dette Øjeblik, at han,

inden han selv kom til Sjælland, havde sendt sin højt be-

troede Mand Kristoffer Toll herover, efter al Sandsynlig-

hed, for at han skulde bruge sine Øjne for at opdage, om
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rorholdene vare gunstige til ved Lejlighed at rette et

Angreb paa Danmark. Det har sikkert lydt tiltalende for

ham, naar ToU gav ham en Indberetning om Forholdene,

der var affattet i den mest haanende Tone, og som endte

med følgende opmuntrende Ord: »Ow? någon puissance

skulle ville precipitera detta rikes faU., så torde utvcl-

gerne dertill vara flera; men det tilhorer icke mig att

upplgfta t'dckelset^ ^'^).

Hvor meget Gustav udrettede ved sine Anstrængelser

for at gjøre et godt Indtrak paa Katharina den anden, er

svært at sige; men det er nok muligt, at hun ikke har

været helt uimodtagelig for hans Smiger. En Kjendsgjer-

ning er det under alle Omstændigheder, at Rusland ikke

efter Freden med Tyrkiet blandede sig i de svenske For-

hold, og at Panin ganske havde tabt Lysten til at volde

Gustav Bryderier. Dette laa maaske for en D^l i, at man
i de russiske Regeringskredse ikke tiltroede Sverige at

kunne gjøre stor Skade, efter at Rusland ved den sidste

Tyrkekrig havde vundet saa stor en Overlegenhed; men
det hang ogsaa sammen med forskjellige indre og ydre

Forhold. I den første Tid efter Freden med Tyrkerne

havde man endnu at kæmpe med den Pugatschefske Op-

stand, og, da man var kommen til Ende med den, stod

man allevegne i det sydøstlige Rusland overfor de forfær-

delige Virkninger af Oprøret. Omfattende Forandringer

maatte ske for at forebygge lignende Udbrud i Fremtiden.

Ogsaa i andre Henseender viste Reformer sig nødvendige,

og Katharina II viede dem en stor Opmærksomhed. Her-

til kom, at, om end Tyrkekrigen havde været heldig,

havde den kostet overordentlige Ofre og Anstrængelser, og

der trængtes derfor til nogen Tids Ro. Og saa kom der

snart udenlandske Forhold, der gjaldt for langt vigtigere

end Stillingen til Sverige i Ojeblikket. Selve Freden med

Tyrkerne var aabenbart kun lagt an paa at skaffe Rus-

land fordelagtige Udfaldsporte, hvorfra det kunde gaa
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videre i en Angrebspolitik imod dem. Her var nok,

der fristede og lokkede. Og imod Vest optoge ikke alene

Forholdene i Polen Kusland stærkt; men det var ved at

tra^kke op til alvorlige Eivninger i Tyskland, der kunde

give den ærgjerrige Kejserinde Lejlighed til at spille den

nordiske Semiramis's Eolle paa et nyt Omraade. Det var

nemlig nu. at Kejser Josef II begyndte paa at forberede

det Øjeblik, da han ventede at kunne forene Bajern med

de østerrigske Arvelande. Men det havde Frederik II faaet

nys om, og han var ikke sen med at paakalde Ruslands

Hjælp derimod. Hertil maa endelig føjes, at det i 1775

kom til Fjendtligheder imellem England og dets nordame-

rikanske Kolonier, der utvivlsomt ogsaa vilde medføre al-

vorlige Kampe imellem de Bourbonske Stater og England,

og som gjorde det nødvendigt eller ønskeligt for en Stor-

magt som Rusland at kunne tale et Ord med.

Alt dette syntes saa vigtigt, at Kejserinden og Panin

i Sammenligning dermed ikke havde Lyst til for Alvor at

optræde imod Gustav III. Panin ytrede i Slutningen af

1774 for den danske Chargé d'affaires Berger, at det ene-

ste rigtige for Tiden var saa godt som intet at gjøre

overfor Sverige. Der var, mente han, ingen Tvivl om, at

det svenske Folks Begejstring for Gustav var i Aftagende,

og at det efterhaanden vilde være lettere for de Magter,

der ønskede Gjenoprettelsen af den ældre Forfatning, at

faa deres Tilhængeres Tal forøget, man burde ganske vist

opmuntre disse og holde aabent Øje med alt, hvad der

skete, ikke lade nogen Lejlighed til at hindre den svenske

Konges Planer slippe sig af Hænderne ; men derved burde

man ogsaa blive staaende og overlade alt andet til Tiden

og Forholdene ^^).

Denne Udtalelse er i Hovedsagen betegnende for Rus-

lands Holdning i de følgende Aar; men det vilde i Vir-

keligheden sige, at det intet vilde gjøre. Det var derfor

ganske frugtesløst, naar Regeringen i Kjøbenhavn gjorde
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Forestillinger om endelig ikke at tilintetgjøre Muligheden

af at faa en kraftig Opposition i Sverige i Gang imod

Gustav III. I Efteraaret 1776 ytredes der fra dansk Side

Ønsket om en concert définitif med Rusland i Anledning

af, at en Rigsdag i Sverige ventedes sammenkaldt med

det første; men det vilde Kejserinden slet ikke indlade sig

paa, og hendes Statsafsending i Stockholm. Simolin. der var

kjendt for sin Uvilje mod Gustav III. fik Ordre til at føre

et Sprog, der kunde gjøre det klart for den svenske Konge,

at man i Rusland med Glæde saa Sammenkaldelsen af

en Rigsdag. Da saa denne virkelig skulde træde sam-

men i Efteraaret 1778, kaldte Katharina II for at imøde-

komme Gustavs Ønske Simolin tilbage fra Sverige. Som

en Eølge deraf kunde det kun blive en underordnet rus-

sisk Diplomat, der repræsenterede hende, medens Rigsda-

gen var samlet. Hvilken Forandring var dette ikke fra

tidligere Tider, da Petersborghoffet stedse havde sørget

for at have en af sine mest fremragende Diplomater med

en fuldspækket Pung paa Statsafsendingspladsen i Stock-

holm !

Selvfølgelig kunde Gustav III under slige Forhold

ganske uforstyiTet lade Rigsdagen træde sammen (19. Ok-

tober 1778). Hvad der paa den kom frem af Opposition

og det oven i Kjøbet i de forsigtigste Former, druknede

ganske i den loyale Tilslutning, han i det hele fandt,

og saavel den dansk-norske Statsafsending Giildencrone

som den russiske Chargé d"affaires vare væsentlig ind-

skrænkede til den Rolle at være Tilskuere til Gustavs

Triumfer paa Rigsdagen, der allerede sluttedes 26. Januar

177919).

Han havde kun Grund til at være saare tilfreds med
dens Forløb. Han havde nu holdt en Rigsdag, hvor Op-

positionen næsten ikke havde vovet at ytre sig, og hvor

Nabomagterne dels ikke havde villet, dels ikke havde kun-

net udrette det mindste imod ham. Efter Ruslands Pas-
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sivitet ved denne Lejlighed maatte Kamp i Fremtiden

imod den Gustavianske Forfatning holdes for umulig.

Rigsdagen havde ved sin hele Holdning tydelig vist, at

den godkjendte den, og der kunde derfor ikke være Tale

om at komme med nogen Indsigelse imod den som ulov-

lig eller paatvungen. Den Fare for udenlandsk Indblan-

ding, der stedse havde været til Stede efter Statskupet i

August 1772, var dermed forsvunden. At Bernstorff saa,

at man nu maatte regne med den svenske Forfatning som

noget, der ikke kunde rokkes ved, er en Selvfølge.

Naar man i hin Tid tænkte paa Ruslands Stilling i

Europa, var det umuligt at se bort fra den overordentlig

vigtige Forbundsfælle, det havde i Preussen. Det nøje

Forhold, hvori Frederik den store havde stillet sig til

Katharina II lige siden hendes Tronbestigelse, bestod

endnu. At han i dette indtog en med hende ganske side-

ordnet Stilling, behøver ikke at siges. Allerede paa Grund

af dette Forbund var det nødvendigt, at man i Kjøben-

havn havde Blikket stærkt henvendt paa ham; men dertil

kom den overordentlig store Betydning, han havde som

Huset Østerrigs Medbejler i Tyskland og som den uden

Sammenligning mægtigste Hersker i Nordtyskland.

Opfattelsen af ham i de danske Regeringskredse var

imidlertid meget forskjellig. Paa den ene Side stod Ju-

liane Marie, hvis venskabelige Brevvexling med ham vi

allerede have havt Lejlighed til at nævne*). Den havde

lige siden 1772 været saa livlig, at man, naar man tæn-

ker paa alt, hvad Frederik II havde at tage vare, ikke

kan andet end forbauses derover. Det er ikke Stedet her

at komme nærmere ind paa denne Brevvexling -°). Den

skal blot berøres i al Korthed, fordi den vidner om, hvor-

ledes Juliane Marie gik op i Tanken om, at Rusland og

Preussen vare 2 Magter, éer virkede til Velsignelse for

*) Se ovenfor S. 21.

IQ
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Europa, og at clet var en Yelfærdssag for den dansk-

norske Stat at holde sig nær til dem. Denne hendes Op-

fattelse fik efter al Sandsynlighed en Skærpelse ved den

personlige Beundring, som hun nærede for de tvende

mærkelige Herskerpersonligheder, der paa den Tid reside-

rede i Petersborg og Potsdam. Intet kan være stærkere

end det Sprog, hvori hun i sine Breve udmaler Svogerens

mageløse Egenskaber. Hun siger, at han er større end

nogen anden Konge, der nogensinde har levet; hun kal-

der ham Verdens Velgjorer. Danmarks bedste Støtte, Ver-

densfredens Beskytter, Forkæmperen for Tysklands Frihed

og Europas Ko, og hun udtaler sin Henrykkelse over al

den Lykke, som straaler ud over Universet ved hans Ee-

gering, der er grundet paa Visdom og i al Evighed kan

tjene som Forbillede for alle de Fyrster, der komme til

at herske i Europa. Man kan kalde sligt Floskelstil, og

det er det selvfølgelig for en stor Del : man kan fremdeles

sige, at hun naturlig blev bragt til at bruge de mest su-

perlative Udtr3-k, fordi Frederik den store, der lige let

kunde behage sig i den Slags Stil og slaa om sig med

de mest bidende Udtnrk, fra sin Side overvældede hende

med smigrende Udtalelser om den »guddommelige Juliane

og den uforlignelige Dronning-, og endog skrev til hende

som den alt formaaende i Danmark, som en Slags dansk

Katharina IL. Men der laa ganske vist oprigtig Beun-

dring til Grund for hendes stærke Sprog, og hun troede

utvivlsomt for Alvor, at Eusland og Preussen vilde være

de bedste Støtter for Danmark-Norge, ja, at det havde

nok i at staa i et nøje Venskabsforhold til dem. Da

Bernstorff stadig gav Statsraadet Meddelelser om de uden-

rigske Forhold og forelagde Uddrag af Diplomaternes Depe-

cher for det, havde hun igjennem Arveprinsen Lejlighed

til at følge Hovedtrækkene deraf.

Ligesaa højt hun satte Preussen og Eusland, ligesaa

bittert hadede hun England og det engelske Folk, der i
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hendes Øjne var en utaalelig hovmodig Nation, og sam-

tidig saa hun i Frankrig stadig den forbryderske Stat, der

søgte at gjøre Eusland og især Preussen al den Fortræd,

det mægtede. Men Begejstringen for Preussen bragte

hende dog henimod Slutningen af Halvfjerserne, da Mod-

sætningen imellem denne Stat og Østerrig begyndte skarpt

at komme frem i Anledning af det bajerske Sporgsmaal,

til ganske særlig at føle Harme imod Kejser Josef II som

Fredsforstyrreren, der vovede at ville hæve sin Indflydelse

i Tyskland paa Preussens Bekostning og at ville prøve paa

at drage Rusland bort fra det. Som Juliane Marie har

drøftet alt sligt i sine Breve til Svogeren, saaledes har

hun ganske sikkert ladet det være Æmne for mangen en

Samtale med Mænd, som stode hende nær. Det er da

ogsaa værdt at lægge Mærke til, at Guldberg var ganske

enig i hendes Opfattelse af Ruslands og Preussens Be-

tydning og i, at disse Staters Venskab var tilstrækkeligt

for Danmark-Norge.

Dette fortjener saa meget mere Opmærksomhed, som

vi atter her faa en Forskjel paa, hvad Hof og Kabinet

mente, og paa Bernstorffs Synsmaade. Vi have set, at

denne ganske vist tillagde Forbundet med Rusland en

overordentlig stor Betydning, men at han saa paa Eng-

land med helt andre Øjne end Dronningen. Og nu hvad

Preussen og Frederik II angik, da var Forskjellen paa en

vis Maade set saa stor som vel muligt. Bernstorff stod

her ganske paa samme Standpunkt som Farbroderen før

ham, hvis Overbevisning det var, at Frederik II havde

gjort Preussen til et Militærmonarki, der vilde hige efter

Erobringer og vilde blive en Fare af den alvorligste Na-

tur for dets Naboer. I fuld Overensstemmelse hermed

kaldte A. P. Bernstorff Frederik II en Fordærvelse brin-

gende Fyrste (iin jonwce redoiitahle), der var Verdens

Svøbe 21). Hans Opfattelse af de Farer, der truede fra et

saadant Militærmonarki, var fuldstændig rigtig, og, naar

19*
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hans Tanke derom fra først af var bleven næret ved en

vis antipreussisk Aand, der netop i hans Fødeland Han-

nover havde en naturlig Jordbund, saa kunde det for ham,

der nu var gaaet op i at være dansk-norsk Statsmand og

som opfattede vort Fædrelands Ve og Vel med den dybe-

ste Varme, ligge nær, ogsaa fra dets Stade at mene, at

den preussiske Erobringspolitik engang kunde blive for-

dærvelig. Men naturligvis, hvilke saa hans Følelser vare,

saa han, at der af politiske Grunde maatte tages alt mu-

ligt HensjTi til Preussen. Det var, som han selv sagde,

nødvendigt at høre til dets Venner og at vise sig som

saadan i Petersborgs^).

Til al Lykke var der intet at strides om imellem

Preussen og vort Fædreland. Da saa den alvorlige Uenig-

hed efter 1776 begyndte imellem Frederik den store og

Østerrig i Anledning af Bajern, kunde det ikke være an-

det, end at den maatte vække Opmærksomhed ogsaa i

Kjøbenhavn, og det allerede af den Grund, at Kongen af

Danmark som Hertug af Holsten var tysk Kigsfyrste.

Selv om Bernstorff i og for sig var mere tilbøjelig til at

sympathisere med Osterrig end med Preussen, saa var det

umuligt i denne Sag at godkjende Kejser Josefs aldeles

egenmægtige Færd. Frederik II lod i Sommeren 1778

sin Afsending i Kjøbenhavn, Bismarck gjore Forsøg paa

at faa Regeringen her til at deltage i Krigen med et

Korps paa 10000 Mand til Fordel for ham, og Bismarck

vendte sig til Juliane Marie og Guldberg saavel som til

Bernstorff og hans Kolleger i Statsraadet. Han haabede

en Tid, at han skulde kunne trænge igjennem ved Hjælp

af Dronningen og Arveprinsen; men det slog fejl. Selv

Guldberg mente, at man ikke kunde indlade sig derpaa,

blandt andet fordi man derved vilde udsætte sig for, at

Gustav III benyttede Lejligheden til at overfalde Dan-

mark, naar det havde sendt en Del af sin Hær til Tysk-

land. Alt, hvad Bernstorff vilde gaa ind paa, var, at han
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opmuntrede Rusland til at træde op til Gavn for Preus-

sen, og at han lod afgive Erklæringer i Regensburg og

Wien, der vare i samme Aand. Men i Virkeligheden var

Frederik II tilfreds med den saa at sige velvillige Neu-

tralitet, som den dansk-norske Stat viste under denne

Strides). Ogsaa satte han Pris paa, at Bernstorff gav

Bismarck Oplysninger om europæiske Forhold i flere Ret-

ninger, som Preussen i dette Øjeblik ellers vilde have

vanskeligt ved at faa.

Nogle danske Officerer gik som frivillige med i Kri-

gen i den preussiske Hær, maaske som en Følge af Til-

skyndelse fra Dronningens Side, maaske fordi det med

Rette kunde antages, at der var noget nyttigt at lære

under en saa berømt Hærfører som Frederik II. Der er

iblandt dem kun Grund til at nævne en, nemlig Karl af

Hessen, som vi erindre var Statholder i Hertugdømmerne.

At han gik med, skete ifølge et Ønske, han allerede i

April havde udtalt 2*). Som et kuriøst Træk af Vigtighed

fra Dronningens Side kan det nævnes, at, da hun i et Brev

anbefalede ham til Svogerens Velvilje, tilføjede hun: >Jeg

ser ikke rettere, end at han har militære Anlæg«. Man
maa haabe, at hun har havt Ret heri, da han var dansk

Feltmarskal; men den rosende Dom af den i sligt fuld-

stændig inkompetente Dame er unægtelig ret mærkelig.

Forøvrigt forte Krigen som bekjendt ikke til Kampe af

nogensomhelst Betydning, og den endtes efter diploma-

tiske Forhandlinger, hvori Rusland helt stillede sig paa

Preussens Side, i Freden i Teschen 1779.

Samtidig med at man i Kjøbenhavn havde fulgt disse

Forhold, var en lille Magtforøgelse bleven vundet i Søn-

derjylland. Den Gliicksborgske Linie uddøde nemlig her

1779, og dermed faldt det Len, den havde besiddet, til-

bage til Kronen.
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statens Stilling under den nordamerikanske Frihedskrig

indtil Marts 1780.

Ljnidlertid havde en langt vigtigere Kamp gaaet sin

Gang i flere Aar, en Kamp, der i den mest udprægede

Grad skulde faa verdenshistorisk Betj^dning, og som og-

saa paa flere Maader hurtig blev af Vigtighed for vort

Fædreland. Det var den nordamerikanske Frihedskrig.

Striden om, hvorvidt England havde Eet til at beskatte

sine Kolonier i N'ordamerika, havde i 1775 ført til de

første blodige Sammenstød, og 4. Juni 1776 havde de 13

Kolonier erklæret sig for uafhængige. Det varede der-

efter ikke længe, førend Frankrig stillede sig paa Kolo-

niernes Side og i 1778 kom i Krig med England. Til

Frankrig sluttede Spanien sig som Forbundsfælle i 1779.

Allerede Koloniernes Rejsning i og for sig maatte

vække Opmærksomhed vidt omkring, ikke alene fordi det

maatte blive af afgj ørende Betydning for Englands Magt-

stilling, om det fik Bugt med Opstanden eller ikke, men

ogsaa fordi den let kunde føre til, at der rejste sig Van-

skeligheder for Skibsfarten. Og da saa Krigen brød løs

mellem Frankrig og England, stod man atter overfor en

af^de store Søkrige imellem europæiske Stormagter, der

den ene Gang efter den anden have havt en overordent-

lig Indflydelse ogsaa paa de Landes Skibsfart og Handel,

der holdt sig udenfor Kampene.

Naturligvis stod Krigens umaadelige Betj^dning snart

klar baade for Statsmændene og for Kjøbmændene i Kjø-

benhavn. Ingen fulgte den dog med større Spænding end

Bernstorff. Hans Sympathi var fuldstændig for Englæn-

derne. Ganske vist fandt han deres Optræden imod Ko-
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lonierne uklog; men han mente, at de rent juridisk havde

Ketten paa deres Side. Dette var imidlertid ikke Hoved-

sagen for ham. Saafremt Nordamerikas Uafhængighed

bare førte til, at der derved kom en Hindring for Eng-

lændernes Lyst til at være Havets uindskrænkede Herrer,

kunde den efter hans Opfattelse kaides en Lykke; men
den vilde desto værre kunne faa andre og meget betæn-

kelige Følger. Det stod saaledes klart for ham — og

deri saa han rigtig — , at et uafhængigt Nordamerika

vilde komme til at udvikle sine Kræfter efter en hidtil

ukjendt Maalestok, og at Virkningen deraf vilde blive et

økonomisk Medbejlerskab, som man ogsaa her i Landet

vilde faa haardt at føle^); ja, han mente, at der, selv

om man regnede England med, ikke var nogen Stat,

det i den Grad vilde komme til at gjælde om som Dan-

mark-Norge. Det vilde efter hans Overbevisning blive

umuligt for dette at bevare sine vestindiske Øer, der som

Sukkerøer vilde være altfor tillokkende for Nordamerika-

nerne, og Tabet af dem vilde føre til, at, hvad man be-

høvede af Varer fra Troperne, maatte man betale med

rede Penge, da man ikke havde Sukker mere til Export.

Desuden vare Amerikanerne Rivaler med Hensyn til alle

Varer, der udførtes fra Danmark og Norge. Det gjaldt

baade om Korn og Trælast, men fremfor alt, hvad Fiske-

handelen angik. De Fordele, som Amerikas Beliggenhed

frembød med Hensyn til Torskefiskerier og Hvalfangst,

vilde sætte det i Stand til en ødelæggende Konkurrence.

Handelsbalancen, for hvilken særlig Norges Udførsel var

af Vigtighed, vilde faa et dødbringende Knæk, naar denne

Udførsel svækkedes eller endog tilintetgjordes ved Nord-

amerikanernes Sejr. Tænke vi paa, hvad vi have op-

levet af Konkurrence fra Amerikas Side med Hensyn til

Kornudførsel, og hvorledes den har tvanget Danmark ind

paa andre Veje, vil det være umuligt at nægte, at Bern-
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storff kunde have Grund til at forudse et farligt Med-

bejlerskab fra den Side^).

Naturligvis ændredes hans Opfattelse ikke, fordi Folks

Sympathi her hjemme (le piihlic d'ici) var for Amerika-

nerne. vDet er:, skrev han derom, »kun fordi Uafhæn-

gighedsgrundsætningerne have grebet alles Sind, og deres

Magt udbreder sig umærkelig fra Filosofemes Skrifter

lige ned til Landsbj' skolerne-^).

Men Krigen kunde efter Bernstorffs Mening ogsaa

faa meget farlige Virkninger i politisk Henseende. Efter

at Frankrig og Spanierne havde sluttet sig til Amerika-

neme, var der ikke ringe Sandsynlighed for, at England

kunde komme til at bukke under til Sos. Hvor tyran-

nisk det end altid havde været paa Havet, maatte det fra

dansk-norsk Standpunkt dog gjælde for en Ulykke, om
Overvægten her skulde gaa over til dets Modstandere.

Selv om i Øjeblikket Forholdet imellem det engelske og

det danske Hof var koldt, maatte dette antages at være

forbigaaende, og det havde derfor kun lidet at sige i Sam-

menligning med Englands nedarvede Modsætningsforhold

til Frankrig. Og denne sidst nævnte Magt maatte man

se skjævt til, fordi den var Beskyttermagt for Sverige.

Forholdet til dette Land var, som vi allerede have havt

Indtrykket af, den Tap, hvorom den dansk-norske Politik

drejede sig. Nu, da særlig Overbevisningen om, at Gu-

stav havde ondt i Sinde, havde føjet sig til den traditio-

nelle Opfattelse af Sverige som den farlige Nabo"^), skær-

pedes Bernstorffs Syn paa Modsætningsforholdet saa stærkt,

at han udtalte, at Sverige var den eneste naturlige Fjende,

Danmark havde, og endog en altid virksom og uforsonlig

Fjende. Men dermed var det givet, at ogsaa den Stat,

der gav Sverige dets Støtte, fra dansk-norsk Stade maatte

gjælde for Modstander, og selv om den franske Politik

nu var bleven langt mindre virksom i Norden, end den

havde været en Tid lang, vedblev Versailleshoffets nære
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Forhold til Sverige dog at bestaa. Hvor nøje det var,

derom vidnede tydelig et Forbund, som de tvende Stater

sluttede med hinanden 2, December 1778. Ved det til-

sitredes der ikke alene Gustav III Subsidier paa 1 Vs Mil-

lion Livres aarlig i 6 Aar; men det var tillige en For-

nyelse af det nære Forbund af 1738, hvorefter begge Stater

lovede gj ensidig at fremme hinandens Tarv og forpligtede

sig til ikke at slutte Forbindelser med andre Magter und-

tagen efter fælles Samraad^). Men naar Forholdet mel-

lem disse 2 Eiger var saa inderligt, førte det ret naturlig

til, at man fra dansk-norsk Side ønskede England Held.

Oven i Kjøbet havde denne Stat netop i den sidste Tid

søgt at komme i nærmere Forbindelse med Danmark-Nor-

ges Forbundsfælle Rusland, hvor en af dets talentfuldeste

Diplomater, Harris, den senere Lord Malmesbury, havde

skaffet sig stor Indflydelse hos den meget formaaende

Potemkin, der efter at have været en af Katharina II' s

mange Elskere vedblev at have betydeligt at sige hos hende.

Ubestridelig var der god Sammenhæng i denne Bern-

storffs Opfattelse, og saa vist som alle her hjemme vare

enige i at holde Gustav III for Statens hadefulde Fjende,

maatte der baade ved Hoffet og i Statsmandskredsene

være Enighed om, at det umulig kunde ønskes, at Frank-

rig fik Overvægten over England.

Men uheldigvis gjorde denne sidste Stat alt, hvad

den kunde, for at tilintetgjøre slige Følelser. Yi kjende

fra de tidligere store Søkrige i Europa de neutrale Staters

Klager over det engelske Tyranni til Søs, over den Hen-

synsløshed, med hvilken England fortolkede de sluttede

Traktater til paa enhver Maade at forhindre de Magter, der

stode udenfor dets Krige med andre søfarende Stater, fra

at udvide deres Handel under disse. Yi have faaet et sær-

deles stærkt Indtryk deraf under den store Søkrig i 1756

—63, og vi have tillige set, hvorledes de Plagerier, som

de nordiske Landes Skibsfart var udsat for under denne
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Krig, havde fremkaldt et Neutralitetsforbund imellem Dan-

mark-Norge og Sverige af 12. Juli 1756. et Forbund, der

imidlertid som en Følge af forskjellige Forhold ikke kom
til at faa de ønskede Virkninger^).

Saa snart Krigen nu i Halvfjerseme var begyndt imel-

lem Amerikanerne og Englænderne, mente de neutrale

Stater strax at have Grund til at klage over engelske

Kaperes Opbringelser af deres Handelsskibe. Men særlig

vanskelig blev Stillingen, efter at Frankrig i 1778 havde

sluttet sig til de nordamerikanske Kolonier. Krigen

blev nu fort i alle Have, og baade amerikanske, indi-

ske og europæiske Farvande maatte blive Tumlepladser

for de krigsførende Magters Kapere. Frankrig udstedte

26. Juli 1778 et Reglement med Hensjii til den neutrale

Skibsfart, som de nordiske Magter mente at kunne slaa

sig til Eo ved. Derimod vare de yderlig misfornøjede

med England, hvis Kapere i Sommeren 1778, saa under

et, saa under et andet Paaskud opbragte en Masse Han-

delsskibe, der tilhørte Sverige og Danmark-l!^orge. Det

Bytte, de havde gjort, var saameget desto større, som

Krigen imellem England og Frankrig var begjTidt uden

Krigserklæring, og der altsaa ikke i rette Tid havde kun-

net udstedes de nødvendige Kundgjorelser til Skibsrederne

om at tage Hensyn til den udbrudte Krig. Naturligvis

skete der stærke Indsigelser imod disse Opbringelser. Men
ogsaa andre Spørgsmaal maatte komme frem, de samme,

som vare blevne rejste under alle Sokrige i den nyere Tid,

Sporgsmaalet f. Ex. om, hvor vidt fjendtligt (jods paa

neutrale Skibe skulde holdes for ukrænkeligt eller ikke,

hvad der skulde gjælde for Kontrabande, eller hvornaar

en Havn kunde opfattes som blokeret. Om disse forskjel-

lige Punkter førte baade den dansk-norske Ministerresi-

dent i London, Dreyer, og den svenske Statsafsending

sammesteds, Nolcken, et levende Ordskifte med Lord

Suffolk, under hvem disse Sager hørte. Denne Minister,
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hvem Dreyer skildrer som en talentfuld, besindig og elsk-

værdig Mand, var villig til at indrømme, at de engelske

Kapere gjorde sig skyldige i mange Overgreb, og at de

neutrale Staters Handel var bleven uheldig stillet ved den

Maade, hvorpaa Krigen var begyndt unellem England og

Frankrig. Ved en Erklæring af 19. Oktober 1778 indrøm-

mede den engelske Regering at ville enten løsgive saa-

danne neutrale Skibe med deres Ladninger, der vare op-

bragte eller bleve opbragte inden 10. November, eller og-

saa at ville give Vederlag derfor. Efter denne Termin

skulde Krigen gjælde for almindelig bekjendt, og de Skibe,

som da bleve opbragte, vilde faa deres Sager paadømte ved

de engelske Domstole i Henhold til Englands Traktater

med de forskjelligc Magter.

Skjønt denne Indrømmelse ikke fandtes fuldt tilfreds-

stillende, var der dog her vist nogen Imødekommenhed;

men ved de andre Stridspunkter, der opkom, mærkedes

der intet til sligt. For saa vidt Englænderne bestemt

nægtede at gaa ind paa at anerkjende Sætningen: »Frit

Skib gjør fri Ladning . havde de utvivlsomt Ret, da deres

Traktater med de nordiske Stater ikke hjemlede disse sligt.

Derimod traadte Yilkaarligheden frem hos dem, naar det

kom til Forhandling om, hvad der skulde forstaas ved

Kontrabande. De vilde nemlig ikke nøjes med at lade

dette omfatte de enkelte Gjenstande, der vare opregnede

i de ældre Traktater, men indbefattede derunder ogsaa de

saakaldte munitions navales. d. \. s. Gjenstande, der brug-

tes til Krigsskibes Bygning og Ekvipering, som f. Ex.

Skibstømmer, Hamp, Tjære og Beg, ja, de vilde endog

have salt Kjød og tørrede Fisk opfattede som Kontra-

bande, fordi disse Yarer brugtes som Fødemidler for Mand-

skabet paa Krigsskibene. Naar de først vare gaaede saa

vidt, kunde de lige saa godt gjøre Skridtet fuldt ud og

med samme Ret erklære Mel og Korn for Kontrabande,
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med andre Ord gjøre det saa godt som umuligt for de nor-

diske Lande at drive Handel med deres Modstandere.

En Slags Støtte var det nu paa en Maade ikke svært

for Englænderne at finde for deres Paastand. Efter at

der nemlig i den dansk -engelske Traktat af 1670 i § 3

var blevet opregnet forskjellige Gjenstande, som de kon-

traherende Magter vare enige i, at den ene af dem ikke

maatte indføre til et Land, med hvem den anden var i

Krig, tilføjes der et alia heJlo gerendo apta (og andre

Gjenstande, der vare skikkede til Brug ved Krigsførsel).

Xu synes det rigtignok forbausende, at Hør og Hamp,

end sige Kjød og tørret Fisk skulde regnes med ind under

Betegnelsen hello gerendo apta; men hvor man ikke kunde

anføre andet end Rimeligheden imod en Stormagts For-

tolkningskunster, var det vanskeligt at komme nogen Vej.

Det saa ganske vist ud, som om England i en Hen-

seende i Sommeren 1778 vilde stille sig i et venligere

Forhold til Eegeringen i Kjøbenhavn, end det havde gjort

i de senere Aar. Vi erindre, at det for at vise den dansk-

norske Stat sin Uvilje i Vinteren 1773—74 havde valgt

at lade sig repræsentere i Kjøbenhavn ved en Diplomat

af den forholdsvis lave Rang som Ministerresident, Men
under Forviklingerne paa Grund af Søkrigen synes det, at

der iblandt de engelske Ministre har været en vis Stem-

ning for at slaa af paa den kolde Holdning, som dette

vidnede om, og Peter Anker, født ]S[ordmand, senere be-

kjendt som Guvernør i Trankebar. og som dengang var

Generalkonsul i London og paa fl.ere Maader virkede for

Danmark-Norges økonomiske Interesser, sjTies at have

draget Gavn deraf ved Hjælp af en Englænder Cochrane,

der havde Indflydelse i Regeringskredsene og var vel

stemt imod vort Fædreland paa Grund af Tjenester, han

havde modtaget af Bernstorff, Schimmelmann og Guld-

berg. Det lykkedes denne Cochrane at give de engelske

Ministre et saadant Indtryk af Danmarks Politik og hel-
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dige Udvikling, at de besluttede at nærme sig til det for

om mulig at forberede en fremtidig Alliance, hvis en saa-

dan behovedes. Kong Georg, som var »en uforsonlig og

egensindig Mand, der endnu ikke havfle glemt Sagen med

Karoline Mathilde«, gjorde stærk Modstand, men blev

omsider omstemt af Ministrene'). Som en Følge deraf

gav England nu sin Ministerresident i Kjøbenhavn Titel

af Envoyé extraordinaire , hvad der naturligvis gjen-

gjældtes fra dansk-norsk Side med, at Dreyer i London fik

samme Titel. Englands Holdning ved denne Lejlighed

maatte nødvendigvis tage sig ud, som om det havde rakt

Haanden til en Udsoning efter Spændingen siden 1772:

men uheldigvis afprægede dette sig ikke i nogen Indrøm-

melse, hvad Danmarks og Xorges Skibsfart angik. Stil-

lingen var højst pinlig, og Bernstorff kunde med Eette

bruge det Udtrs'k om Englænderne: »De bringe mig til

Fortvivlelse«.

Da den dansk-norske Skibsfart ulige mindre omfat-

tede de egentlige mimitions navales end Udførslen af Lev-

netsmidler, besluttede Regeringen i Kjøbenhavn at prøve

paa at faa England til at indrømme sig det, der var den

det vigtigste, imod paa sin Side at opgive det mindre

vigtige, og ifølge Fuldmagt fra Bernstorff erklærede Dreyer

Lord Suffolk den 19. November 1778, at Danmark vilde gaa

ind paa. at England maatte lade mimitions navales gjælde

som Kontrabande, naar det til Gjengjæld vilde opgive

sit Krav paa at indbefatte danske og norske Produkter

som Kjød og tørret Fisk derunder. Suffolk udtalte sig

paa sin Side enig deri; men andet end hans personlige

Skjøn var dette endnu ikke.

Imidlertid havde Eegeringen i Kjøbenhavn under det

stærke Indtryk, den havde af Vanskeligheden ved at komme
til en Enighed med England, set sig om efter andre Mid-

ler til at sætte sine Undersaatters Handel i Sikkerhed.

At slutte en Overenskomst med Sverige, saadan som
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den havde været, der var bleven indgaaet i Aaret 1756,

syntes ikke Bernstorff indbydende. De 2 Staters Interes-

ser havde dengang vist sig saa forskjellige, at hans Far-

broder havde sagt ham, at han havde fortrudt, her at

være gaaet sammen med Svenskerne, og nu vare, for slet

ikke at tale om den gjensidige indgi'oede Mistillid, de

politiske Standpunkter atter forskjellige. Det var, som
før omtalt, netop paa denne Tid, at Sverige sluttede en

Subsidietraktat med Frankrig, der paa en Maade var en

formelig Forbundstraktat, og, selv om man ikke i Kjøben-

havn kjendte denne Traktats Bestemmelser, vidste man
tilstrækkeligt om Sveriges stærke Tilnærmelse til Frank-

rig, til at man kunde sige sig selv, at England ikke vilde

tage Hensyn til et Xeutralitetsforbund, som man indgik

med Sverige. Da imidlertid mange af de dansk-norske

Klager faldt sammen med de svenske, ligesom ogsaa med
de hollandske, og da en fælles Optræden af de neutrale

Magters Diplomater i London i flere Tilfælde kunde være

nyttig, gav Bernstorff Dreyer Befaling til at virke sammen
med Hollands og Sveriges Statsafsendinger, for saa vidt

Interesserne stemmede overens. Videre holdt han det for

umuligt for det første at gaa her.

Men samtidig gjorde han paa en anden Kant et Skridt,

der maaske kunde fore til større Eesultater. Han vilde

have Kusland til at slutte et Forbund med Danmark-

Norge om Beskyttelse for den fælles Handel. Tel havde

Eusland næsten ingen Handelsskibe, og det var derfor

hidtil optraadt med langt mindre Iver i Skibsfartssagen

end de tidligere nævnte Stater: men andre Landes Skibe

drev dog en omfattende Fragthandel med Produkter fra

Kusland, og selv om ogsaa Flertallet af disse Skibe var

engelske, syntes dog denne Fragthandel at maatte gjøre

Kusland interesseret i, at England anerkj endte de Grund-

sætninger, som de neutrale Stater vare ivrige for. Oven

i Kjøbet var Kuslands Yenskab netop paa denne Tid af
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Vigtighed for England. Det var, som nylig sagt. for at

vinde det, at den engelske Afsending Han-is af al Magt

anstrængte sig i Petersborg. Hvilken Vægt kunde Rus-

land da ikke tilføre de dansk-norske Forestillinger i Lon-

don, især naar det ved et formeligt Forbund var kommet

overens med Eegeringen i Kjøbenhavn om at ville hævde

de samme Grundsætninger som den!

Rusland kom selv til at give Bernstorff en Lejlighed

til at arbejde herfor. Guvernøren i Archangel gjorde nem-

lig Indberetning i Petersborg om nogle Kaperier fra Ame-

rikaneres Side imod engelske Handelsskibe, der fore paa

Archangel. Katharina II gav da Befaling til at iade sin

Afsending i Kjøbenhavn oplæse for Regeringen der en

Note, hvori hun opfordrede denne til i Forening med

hende selv at værne om Skibsfarten i den Del af det

nordlige Ishav, der stødte op til de tvende Magters Lande.

Der blev tillige rettet Anmodning til den om at an-

give, hvilke Midler den holdt for bedst skikkede til at op-

naa den ønskede Virkning.

Da Rusland saaledes begyndte at røre sig i Anledning

af Skibsfarten, besluttede Bernstorff at benytte sig deraf,

men rigtignok saaledes, at han vilde se at faa noget langt

mere og til Dels noget andet ud deraf end det, Rusland

paatænkte. Selve det, denne Stat havde opstillet som

Maalet for en Overenskomst, interesserede ham ikke stort.

Han fandt det nemlig altfor ensidig engelsk-russisk. Ar-

changel var som bekjendt den vigtigste Handelsplads ved

det nordlige Ishav, og den allerstørste Del af de Skibe,

der fore paa denne Plads, vare engelske. Medens altsaa

Forholdsregler til at sikre Skibsfarten i disse Farvande

mod Kapere utvivlsomt kunde være til stor Gavn for Eng-

land og Rusland, havde de langt mindre Værd for Dan-

mark-Norge. Oven i Kjobet var det vanskelige Farvande

at have Skibe krydsende i. I Stedet for altsaa blot nær-

mere at angive, paa hvilken Maade den russiske Plan
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kunde gjennemføres, overrakte han 28. September 1778

den russiske Statsafsending i Kjøbenhavn, Sacken et For-

slag til et Neutralitetsforbund imellem Danmark-lS'orge og

Kusland af en ganske anderledes omfattende Natur.

Han lod det se ud, som om Kejserinden havde til-

sigtet en almindelig Beskyttelse af den russiske og den

dansk-norske Skibsfart, og han udviklede nu i sit Forslag,

hvorledes dette kunde ske ved en Overenskomst, der ikke

skulde være indskrænket til visse Have, men nok særlig

udhæve Østersøen og de nordlige Farvande. Sikringen af

disse skulde opnaas ved Krydstogter fra Skagen langs

Norges Kyst til Archangel og ved at have Eskadrer ru-

stede til Yærn for Østersøen. Fremdeles foreslog han, at

Eusland af al 3Iagt skulde støtte Danmark i at faa Eng-

land til at gaa ind paa at gjennemføre billige Grundsæt-

ninger med Hensyn til den neutrale Handel. Hvad man
i Fællesskab skulde formaa det til at gaa ind paa, var

følgende

:

1) At de neutrale Skibe frit kunne sejle fra Havn til

Havn langs de ki'igsførende Nationers Kyster.

2) x\t Gods, der tilhører de krigsførende Magters IJn-

dersaatter, skal være ukrænkeligt paa de neutrale Skibe,

med Undtagelse af Kontrabande.

3) Det bør fastsættes, hvad der bør gjælde som Kon-

trabande, og England maa ikke give dette Begreb et vi-

dere Omfang, end Frankrig i Virkeligheden gjør det.

4) En Havn maa kun gjælde som blokeret, naar der

er bestemt Fare forbunden med at sejle ind i den paa

Grund af de Skibe, som den blokerende Magt har liggende

udenfor den.

5) Disse Grundsætninger skulle kundgjøres offentlig

for at tjene som tydelig Kegel i Fremtiden.

Naturligvis var dette Forslag ledsaget af stærke Ud-

tryk om den Ære, Kejserinden vilde kunne vinde ved at

virke for disse Grundsætninger: hun vilde derved blive
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»hele Europas og især Nordens Velgjorerinde«. Slige

Smigrerier vare, det vidste man, uundgaaelig nodvendige.

hvis man vilde vinde den meget forfængelige Kejserinde

for en Plan, særlig da i et Tilfælde som dette, hvor der

blev sat noget nyt ind i Stedet for, .hvad hun selv havde

foreslaaet. Det var nemlig indlysende, at Bernstorff

helt havde omdannet det russiske Forslag af 28. August.

Han havde gjort Udkast til et fuldstændigt Neutralitets-

forbund, medens hun kun havde villet sikre Handelen i

det nordlige Ishav. I hoj Grad interessant er det ogsaa.

at de Punkter, han foreslog, netop ere de, som der siden

stedse er blevet kæmpet for fra neutral Side, indtil de

endelig ere blevne sejrrig gjennemførte paa Pariserkon-

gressen 1856^). Forslaget har derved en egen Betydning

i Folkerettens Historie.

Hvad der fremdeles maa lægges Mærke til, er. at

han kun tænkte paa et Forbund med Kusland alene.

Uagtet han nemlig haabede, ved dette Forbund at skulle

gavne den neutrale Skibsfart i det hele og at kunne virke

for, at en human Søret kunde blive almindelig gj ældende,

troede han, at det var nødvendigt, i det mindste foreløbig

at blive staaende ved kun at have Eusland med sig.

Hverken havde han nemlig Lyst til eller holdt det for

nyttigt at gjøre noget Skridt, der kunde opfattes som

fjendtligt imod England. Et Forbund imellem Rusland

og Danmark-Norge alene, hvem England mindst af alt

kunde tiltro Partiskhed for Frankrig, og af hvilke det for

Øjeblikket stærkt bejlede til Ruslands Yenskab, vilde ikke

kunne vække dets Mistanke, og Lysten til under de fort-

satte Forviklinger at knytte de to forbundne Stater nær-

mere til sig vilde paabyde det Eftergivenhed, naar de op-

stillede Sætninger som de ovennævnte. Med andre Ord,

det var hans Ønske, med det gode at faa England til at

gjøre Indrømmelser, og saa forøvrigt at staa i et venska-

beligt Forhold til dette Land.

Danmark-Norges Historie 1720-1814, V.
"^
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Imidlertid var der omtrent samtidig med. at denne

Note blev afsendt til Rusland, aabnet Forhandlinger imel-

lem Sverige og Danmark-Norge, som fortsattes i flere

Maaneder. Det var Sverige, der havde beg3'ndt dem. Re-

geringen her stolede vistnok paa, at man i Kjobenhavn

skulde fole sig saa krænket ved de engelske Yilkaarlighe-

der, at man derfor vilde være tilbøjelig til en kraftigere

Optræden imod England. Frankrig, der haabede, at et

Forbund, som skulde værne om den neutrale Handel,

vilde kunne bringe det Fordel ved at sikre det Tilførsel

af Yarer, som England nodig saa, at det fik, opfordrede

Sverige til at se at faa dannet et Neutralitetsforbund.

saaledes som det var sket i 1691 og i 1756. Endelig

mente den svenske Regering, i den Instrux, som Drej'er

havde faaet om at virke sammen med dens Afsending i

London, at se et Vidnesbyrd om, at Regeringen i Kjo-

benhavn var tilbøjelig til at gjøre fælles Sag med den.

Ja, efter alt, hvad man kan se, misforstod uheldigvis den

svenske Kancellipræsident Ulrik Scheffer Giildencrones

Meddelelse derom, som om mau i Kjobenhavn ønskede at

afslutte en formelig Konvention om samlet Optræden.

Foruden at vende sig til Danmark-Norge søgte Gustav III

ogsaa at faa Rusland til at være med om et sligt Skridt.

Stillingen i Norden var saaledes i Slutningen af 1778

den, at Rusland havde opfordret den dansk-norske Rege-

ring til at være med om at sikre Skibsfarten i det nord-

lige Ishav; fra Kjobenhavn var der svaret herpaa med

at foreslaa Rusland at indgaa et væbnet Neutralitetsfor-

bund foreløbig i det mindste med Danmark-Norge alene;

Sverige endelig havde indbudt baade vort Fædreland og

Rusland til et Forbund for at sikre Handelen. Noget

senere, nemlig i Januar 1779, foreslog Sverige fremdeles,

at der i den eventuelle Overenskomst skulde indsættes en

Bestemmelse om, at alle de neutrale Magter skulde ind-

bydes til at være med i Forbundet. Det er, hvad man
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bør lægge Mærke til, første Gang, i det mindste under

disse Forhandlinger, at Tanken om et Forbund imellem

alle neutrale Stater kommer frem.

Men det gik ikke heldig med disse Forslag. At

Forhandlingerne imellem Sverige og Danmark-Norge ikke

forte til noget, ligger i Sagen selv, da der i Kjøbenhavn

aldeles ikke var nogen Stemning for at slutte et Forbund

med den svenske Regering. Man mente, at England aldrig

vilde boje sig for et saadant, da det vilde opfatte det som

partisk for Frankrig. Men det gik ikke Bernstorff bedre

med hans Forslag til Eusland. Her holdt man aaben-

bart aldeles ikke af, at han havde tilladt sig at ændre

Kejserindens Forslag af August 1778, saaledes som han

havde gjort det. Kejserinden svarede i Februar 1779 med

et Afslag, idet hun paany opfordrede Danmark-Norge til

i det mindste i Hovedsagen at rette sig efter hendes

tidligere Forslag: men der var nu den væsenlige Forskjel,

som ingenlunde skulde gjøre det behageligere i Kjøben-

havn, at Rusland vilde have Sverige med.

Utvivlsomt var det et meget begrænset Maal, Kejser-

inden havde sat sig ved dette Forslag, og det lød temme-

lig forunderlig, naar Panin i den Anledning udtalte til

den svenske Statsafsending i Stockholm, at man bedre

vilde værne om de nordiske Rigers Handel, ved at hver

Magt dækkede sine egne Kyster, end saafremt man slut-

tede en Overenskomst om med fælles Kræfter at sikre

Handelen paa alle Have. Det var derfor ikke forunder-

ligt, at Regeringen i Kjøbenhavn svarede med et Afslag,

der omstændelig begrundedes. Den vilde ikke gaa videre

end til at lade nogle Krigsskibe krydse langs den norske

Kyst indtil Nordkap og give dem Befaling til, naar det

gjordes fornødent, at række de russiske Skibe og Kyst-

boere en hjælpende Haand imod fjendtlige Overgreb. Sve-

rige derimod gik, uagtet det i Virkeligheden ikke syntes

om det russiske Forslag, alligevel, da det kom til Styk-

20*
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ket, ind paa det. Saa stærkt ønskede Gustav III paa

denne Tid at staa sig godt med Kejserinden.

En nødvendig Følge af disse Forhandlinger var da,

at Danmark-Norge i den nærmest følgende Tid kom til

at staa isoleret. Det maatte, synes det, være henvist til,

hvad det kunde udrette ved Forhandlinger med England,

og ligesom for at give disse Forhandlinger en vis Vægt

udrustede det i Foraaret 1779 10 Linieskibe og 6 Fregat-

ter. Medens den største Del af disse holdtes sammen i

Øresund for at være til Tjeneste, naar det behovedes, ud-

sendtes enkelte Skibe overensstemmende med Svaret til

Rusland langs de danske og norske Kyster fra Elben til

Nordkap, og andre sendtes bort for at konvojere Handels-

skibe i fjærne Farvande. Samtidig blev Forholdet til

Sverige for saavidt i det mindste tilsyneladende venligt,

som en svensk Eskadre i Sommeren 1779 kom her til

Sundet. Man kunde tro, at der forestod en Samvirken

mellem dansk-norske og svenske Krigsskibe, og Folk kunde

have det sjældne Syn at se svenske Officerer og Matroser

paa Kjøbenhavns Gader: men dette var aldeles ikke til

Behag for Bernstorff, og der kom intet ud deraf*).

Ved Siden af alt dette fik Stillingen til England imid-

lertid et ret mærkeligt Præg. I Marts 1779 blev den Diplo-

mat, La Yal, der i de sidste Aar havde repræsenteret Eng-

land i Kjøbenhavn, først som Ministerresident og siden som

Envoyé, kaldt hjem og afløst af Morton Eden, hvis Per-

son ikke mindede om den tidligere Spænding. Det blev

opfattet som et Træk af Hensynsfuldhed fra engelsk Side.

Og vel at mærke, der var ogsaa givet ham Instrux om,

at han, hvis han mærkede en gunstig Stemnins: hos den

*) Naar man ser den Uvilje, hvormed Bernstorff i flere Breve til

D. Reventlow (12. og 19. Juni og 20. Juli) udtalte sig om
Svenskerne og deres Marine ved denne Lejlighed, bliver man
slaaet af, hvor forskjelligt dette var fra hans Stemninger 15

Aar senere under lignende Forhold.
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danske Kegering, skulde udtale, at England gjerne saa,

at det kom til et Forbund imellem de 2 Stater. Aaben-

bart havde man dengang i London paa et ganske løst

Grundlage) bildt sig ind, at 'der i Kjobenhavn var Til-

bøjelighed til sligt. Ja, man maa endog have troet, at

den var saa stor, at man ikke behovede at vise sig med-

gjorlig i Skibsfartssagen. Efter at Lord Suffolk, der dog

paa et enkelt Hovedpunkt personlig havde været imøde-

kommende*), var død i Marts 1779, udtalte hans Efter-

følger Lord Weymouth sig nemlig saa afvisende som mu-
ligt overfor Danmark-aSTorges Krav paa dette Omraade.

Han gjorde gjældende, at overhovedet burde Næringsmid-

ler, der tilførtes Englands Fjender, gjælde som Kontra-

bande, og der fandt da ogsaa i Overensstemmelse dermed

Opbringelser og Domfældelser Sted af danske og norske

Skibe, hvilket i høj Grad ophidsede Stemningen her

hjemme imod England. At Edens paatænkte Underhand-

ling under disse Forhold var frugtesløs, følger af sig selv.

I Løbet af 1779 forværredes Stillingen for England

betydelig, da Spanien i Juni sluttede sig til Frankrig og

aabnede Krig imod det. Det kunde nu synes, som om
Englands Magt paa Havet stod for Fald. Blandt andre

saa Bernstorff det saaledes. Det er, udtalte han i den

Anledning ^°), kun Rusland eller et Mirakel, der kan sætte

England i Stand til at holde sig oppe. Modsatte Følelser

kæmpede med hinanden hos ham. Paa den ene Side

fastholdt han fuldt ud sin Bitterhed over Englands Hold-

ning med Hensyn til den neutrale Handel, og han hæv-

dede blandt andet med stor Styrke overfor Eden Retten

for Danmark til at tilføre saltet Kjød til Englands Fjen-

der. Men paa den anden Side steg hans Sympathi for

denne Stat under den haarde Krig, jo større Farerne

*) Se ovenfor Side 299 og 301.
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s}Tites at blive for den, hvis politiske Venskab i hans Øjne

kunde faa saa stor Betydning for vort Fædreland,

Det var ham vistnok kjært under disse Forhold i en

enkelt Sag at kunne stille sig paa Englands Side. Et

Par engelske Handelsskibe bleve nemlig i Eftersommeren

1779 opbragte af en amerikansk Kaper i Nærheden af den

norske Kyst og førte ind til Bergen. Da man ikke fra

dansk Side anerkj endte Amerikanerne som krigsførende

Magt, lod Bernstorff Kaperen tvinge til at give slip paa

sine Priser ^^). Men der blev Tale om større Tjenester.

Den engelske Regering befalede nemlig i November 1779

Eden at aabne Forhandlinger i Kjøbenhavn om en Slags

Alliance ^^). Dette skete som en Tilføjelse til Underhand-

linger, som den allerede havde i Gang ovre i Petersborg

for at faa Rusland draget over paa sin Side. Selvfølgelig

vare disse sidste af størst Betydning, og vi ville derfor

først se i al Korthed paa dem.

Det var i det hele en mærkelig Kamp, der paa denne

Tid stod derovre om Ruslands ydre Politik. Paa den ene

Side arbejdede det franske Diplomati paa at drage Kejser-

inden bort fra det venskabelige Forhold, som hun hidtil

havde staaet i til England, og paa at formaa hende til at

optræde som Mægler under den store Krig. Den skarpe

Modsætning, der i en Række Aar havde været imellem Rus-

land og Frankrig, havde Hoffet i Versailles netop nu stærkt

fjærnet sig fra. Baade ved Afslutningen af den bajerske

Arvefølgekrig og ligeledes under Forviklinger, som Rus-

land nylig havde havt med Tyrkiet, havde den franske

Udenrigsminister Vergennes ladet Frankrig indtage en

Holdning, der i høj Grad havde været efter Kejserindens

Hoved, og han vedblev nu at bearbejde hende med Iver

for at drage hende over til den franske Opfattelse af Kri-

gen, baade til Sympathi for den nordamerikanske Friheds-

sag og til at sætte Skranker for det engelske TyTanni paa

Havene. Han understøttedes heri paa det kraftigste af
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Frederik den store, der glemte sit sædvanlige Had til

Frankrig nu, da det gjaldt om at ydm^-ge England, Paa

den anden Side forte den engelske Diplomat, den allerede

tidligere nævnte Harris, Kampen fra sin Side med Op-

bydelse af baade stor Iver og betydelig Klogt.

Selvfolgelig var det af megen Vigtighed for Danmark-

Norge, hvorledes denne Kamp endte. I længere Tid

havde Bernstorff faaet Meddelelser fra den dansk-norske

Statsafsending i Petersborg Ahlefeldt om, at den russiske

Eegering var i hoj Grad engelsksindet, og Spaniens Til-

slutning til Englands Fjender kunde tænkes at forøge

Kejserindens Sympathier for denne Stats Sag. Men i

Slutningen af 1779 lød Efterretningerne fra Petersborg

dog ingenlunde i Overensstemmelse hermed. Ahlefeldt,

der var en ubetydelig Diplomat, var nemlig bleven kaldt

tilbage og afløst af P. C. Schumacher, der foreløbig fun-

gerede som Chargé d'affaires. Denne var en begavet

Mand, som Bernstorff havde været glad ved at kunne

bruge paa den diplomatiske Bane. Han havde tidligere

været Generalkonsul i Marokko. Ligesom Schumachers

Depecher vare skrevne baade med Liv og Aand, saaledes

gik de ganske anderledes dybt i deres Karakteristik af

Personer og Forhold, end Ahlefeldts havde gjort. Og,

hvad der var det vigtigste, de tegnede et helt andet Bil-

lede af Stillingen i Petersborg end det, hans Forgængers

Depecher havde vist. Ikke alene mente Schumacher, at

Rusland for Øjeblikket var altfor svækket og forarmet, til

at det kunde yde England kraftig Hja4p ; men han frem

stillede ogsaa de i Petersborg raadende engelske Sympa-

thier som alt andet end stærke. Af Panins Udtalelser fik

han det bestemte Indtryk, at den russiske Regering mente,

foreløbig ikke at have nogen Grund til at skride ind til

Gavn for England; dette kunde have godt af at blive no-

get ydmyget, og Rusland vilde ikke optræde, førend det

ene eller det andet Partis Ruin gjorde det nødvendigt.
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Ja. lian meddelte endog, at den russiske Regering stærkt

ønskede de nordamerikanske Koloniers Uafhængighed, for

at England ikke skulde faa en altfor stor Overmagt.

Men selv om Panin vilde arbejde alt, hvad han kunde,

for at Ruslands Politik skulde gaa i den Retning, var

det et Spørgsmaal, om det var ham, der kunde bestemme,

hvad Kejserinden vilde beslutte sig til. Det var, som

allerede tidligere berørt, en Kjendsgjerning, at Potemkin

havde en meget stor Indflydelse hos hende. At vinde

ham. var stadig det Maal, som Harris stræbte at naa, og

det var ogsaa lykkedes ham. Men uagtet Schumacher

havde et aabent Blik for den i mange Tilfælde almægtige

Indflydelse, som Potemkin kunde udøve, var det dog hans

Overbevisning, at han ikke vilde driste sig til imod Pa-

nins Onske at gjøre noget Skridt, der kunde styrte Rusland

i Krig. Panin vilde ogsaa efter hans Skjøn have en god

Støtte i Kejserindens Forfængelighed. »I det hele« skri-

ver han, ; tror jeg, at, hvis man vil se den russiske Politik

i sit rette Lys, maa man gaa ud fra, at Hoffet her fremfor

alt ønsker at blive Fredsmægler og derved komme til at figu-

rere i Historien som Europas Voldgiftsmand«. Men en

saadan Fredsmæglerstilling vilde ikke opnaas ved at kaste

sig ind i Krigen paa Englands Side. Denne Schuma-

chers Opfattelse viste sig ogsaa foreløbig som den rette.

Det hjalp ikke, at selve Kong Georg III tilskrev Kejser-

inden et Brev for at formaa hende til en Alliance. Ud-

faldet af alle Harris's Anstrængelser blev, at han 20, Ja-

nuar 1780 fik et Afslag. Efterretningen herom skulde

ikke kunne gjøre det indbydende for Regeringen i Kjø-

benhavn at slutte sig til England. Men Sagen var dog i

Virkeligheden ikke afgjort hermed. Efter Potemkins Raad

fortsatte Harris alligevel sit Arbejde, og det sjntes ikke

sikkert, at Schumacher vilde faa Ret i, at Panin tilsidst

vilde blive den stærkeste. Han satte kj endelig Panin

meget højt og holdt ham for Ruslands eneste store Mand,



Uvished om Ruslands Politik. 313

Og da han desuden aldeles overvejende havde Samkvem

med den preussiske Statsafsending Gørtz. der saa ivrig

som nogen modarbejdede de engelske Interesser, kunde den

Formodning ligge nær, at Schumacher var kommen til at

se igjennem alt for antiengelske Briller.

Ja, der kom endog i Februar et Øjeblik, da der kunde

være Grund til at tro paa en heldig Vending for England.

Man fik i Petersborg med faa Dages Mellemrum Efterret-

ning om, at først et hollandsk Skib, der var fragtet fra

Archangel til Barcellona, og dernæst et russisk Skib, der

var bestemt til Malaga og Livorno, vare blevne kaprede

af Spanierne, som dengang blokerede Gibraltar og i det

hele optraadte paa en ganske skandaløs Maade imod de

neutrale Landes Skibe. Katharina IL blev i hoj Grad for-

bitret derover, og 19. Februar 1780 gav hun Ordre til en

extraordinær Udrustning af 15 Linieskibe og 6 Fregatter.

Medens Panin ikke fik noget at vide om denne Ordre,

vidste Harris god Besked om den, og han udtalte sin

Glæde over den til Schumacher. Enhver maatte faa det

Indtryk, at denne Udrustning var møntet paa Spanien,

altsaa en af Englands Fjender. Faa Dage efter at den

var bleven paabudt, blev der sendt saakaldte ordres de

cdbinet fra Petersborg til den russiske Afsending i Kjø-

benhavn Sackeu, hvis Indhold denne meddelte Regeringen

her. De gik ud paa at udforske, hvor vidt Danmark var

stemt for at deltage i fælles Skridt for at værne om den

neutrale Handel og for at affatte en Deklaration derom

til de krigsførende Magter, som især skulde tilsigte at

fjæme al Uklarhed med Hensj'n til Fastsættelsen af, hvad

der skulde forstaas ved Kontrebande. Xogle éclaircisse-

ments, som den russiske Regering lod følge med, viste, at

det var Spaniens vilkaarlige Færd, der havde fremkaldt

dette Skridt i Forbindelse med Rustningerne fra Ruslands

Side. Ogsaa om disse Ordrer hed det, at de vare afsendte

uden Panins Vidende. Det saa ud. som om den russiske
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Regering var stemt for særlig at lade Spanien føle Væg-

ten af sin Vrede, selv om den med det samme ved Fast-

sættelsen af Begrebet Kontrebande vilde kræve Indrøm-

melser fra Englands Side.

Medens alt dette foregik ovre i Eusland, havde Un-

derhandlingen mellem Eden og Regeringen i Kjobenhavn

om et Forbund gaaet sin Gang. Den var beg3^ndt i Slut-

ningen af December og varede til Slutningen af Marts

1780. Foruden at forhandle med Bernstorff søgte Eden

ogsaa at fremme sin Sag ved at bearbejde Ernst Schim-

melmann og igjennem ham hans Fader, som han mærkede

begge vare meget velsindede imod England. Hvad man
attraaede fra dettes Side, var en defensiv Trippelalliance

imellem England, Danmark-Norge og Rusland, og man
var villig til at gaa ind paa en Revision af den ældre

engelsk-danske Handelstraktat af 1670. Selvfølgelig saa

man i London, at Indrømmelser her vare nødvendige. I

Kjøbenhavn var Bernstorff villig til at komme England

stærkt imøde, og under Forhandlingerne viste det sig, at

Schack Rathlou trods sin vante Uvilje imod denne Stat

saa den hele Stilling omtrent som han'^). Derimod var

ikke alene Juliane Marie, men ogsaa Guldberg og Arve-

prinsen, der tilligemed Eickstedt havde begyndt at se

skjævt til Bernstorffs engelske Sympathier ^'*) , lidet til-

bøjelige til at gaa ind derpaa af Frygt for, at man der-

ved skulde komme i en farlig Stilling til flere Magter.

De vare især bange for, at man skulde vove sig længere

frem, end Rusland vilde holde af. Kabinettets Mistillid

til Bernstorff havde endog naaet en saadan Højde, at det

bag hans Ryg havde knyttet en Brevvexling med Schu-

macher i Petersborg, der aldeles ikke følte sig staaende

Bernstorff nær. Arveprinsen og Guldberg indskærpede

ham (11. Marts), endelig at gjøre det klart i Petersborg, at

man ønskede, at Hoffet her vilde foreslaa Danmark, hvad

det skulde gjøre i den vigtige Sag om den engelske Al-
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liance '^). Modsætningen imellem Bernstorff, der til det

yderste stræbte at opretholde Danmark-Norges selvstæn-

dige Politik, og Guldberg med hans usigelige vEngste-

lighed og ydmyge Bukken for Rusland træder allerede

her tydelig frem.

Da Arveprinsen lod sin Frygt for, hvad et Forbund

med England kunde fore til, komme til Orde i en Skri-

velse til Statsraadet, bekæmpede Bernstorff denne Æng-
stelse i en ret udførlig Betænkning af 17. Marts, hvori

han gjorde Bede for, at det var en Velfærdssag for Sta-

ten ikke at afvise Englands Ønsker. Yi vide, hvorle-

des han saa paa den hele Stilling, baade paa Nødvendig-

heden af at holde England oppe som den naturlige Mod-

stander af Frankrig, der var Støtten for den uforsonlige

Fjende, man havde i Sverige, og paa, hvilke farlige Virk-

ninger Amerikas Uafhængighed vilde faa for Statens Lande

i økonomisk Henseende. Alt dette udviklede han her med

stor Styrke og ikke uden en vis Skarphed. Det havde

kj endelig krænket ham, at Arveprinsen i sit Brev havde

opkastet det Spørgsmaal: »Er det for England eller er det

for Danmark, naar vi i det nærværende Tilfælde ville

søge paa nogen Maade at overtale Rusland til at tage

engelsk Parti«? Naturligvis glemte han ikke at fremhæve,

hvorledes man nu havde Lejlighed til at faa England til

at gjøre Indrømmelser med Hensjn til Skibsfarten, som

man ellers aldrig kunde faa det til at gaa ind paa. I

hnansiel Henseende var der ingen Fare, da den engelske

Regering vilde paatage sig at udrede, hvad der maatte

gives ud i den Anledning. Den Hjælp, som han mente,

at der kunde ydes, var at Danmark-Norge i Forening med

Rusland skulde tilbyde en væbnet Mægling; der kunde

ikke være Tale om, at man vilde indlade sig paa noget,

naar man ikke var enig med Rusland derom.

Dengang Bernstortf udviklede dette, vidste han, at

Kejserinden havde givet Ordre til at udruste de ovenfor
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næTnte 15 Linieskibe og 6 Fregatter, og at det var Spaniens

Færd. der hayde fremkaldt dette opsigtsvækkende Skridt

fra hendes Side. Det var ikke forunderligt, om han ved

dette Budskab var bleven bragt til at tro. at det vilde

være muligt at faa Kusland ind paa den Politik, som

han ønskede.

Femtende Kapitel.

Afslutningen af det væbnede Neutralitetsforbund af 1780.

Bernstorffs Fald.

rlvad man nu end vil dømme om den Opfattelse,

Bernstorff havde af den nordamerikanske Krig, er det sik-

kert nok, at hans Politik var dikteret af den varmeste

Iver for Statens Tel, og at hans Syn paa. at et nært For-

hold mellem Kusland og England var den bedste Støtte

for Danmark, var fuldstændig rigtigt. Men hvad han var

gaaet ud fra som en Forudsætning, svigtede helt. Katha-

rina n tænkte ved sin Udrustning af de 15 Linieskibe ikke

paa at træde op imod Spanien og derved stille sig paa Eng-

lands Side. Hendes Ønske stod i dette Øjeblik, saaledes

som det havde gjort det i længere Tid, kun til at vinde An-

seelse som den upartisk mæglende under den store Krig

og til saa, idet hun sikrede sin egen Handel, ogsaa at

blive den. der værnede om den neutrale Handel i det

hele. Den forholdsvis store Udrustning var vel nok sær-

lig møntet paa at give forøget Yægt til det Tryk, hun

vilde udøve paa Spanien, og det var ganske vist dette

Lands Overgreb, der havde givet Anledning til Udrust-
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ningsordren: men det var ikke hendes Mening at holde

sig til Spanien alene. Hun vilde tage den neutrale Han-

del i Almindelighed under sine Yinger'). Men naar dette

skulde ske, da blev det i Virkeligheden fremfor alt Eng-

land, som hun maatte vende sig imod. Ingen saa dette

klarere end Panin, der var hojst uvenlig stemt imod dette

Land, og han har sikkert af al Magt opmuntret hende

til at gaa videre fremad i at tage sig af den neutrale

Handel i Almindelighed. Vejen dertil maatte gaa igjen-

nem et stort Forbund.

Det første afgjorende Skridt i denne Retning var Ud-

stedelse af en Deklaration af 10. Marts*) til de krigsfø-

rende Magter, hvori Katharina II med en stærk Fremhæ-

velse af den Velgjerning, hun vilde vise Verden, erklærede

at ville hævde de 5 Sætninger, vi allerede kjende fra

Bernstorffs Forslag til Eusland fra September 1778**)

om fri Sejlads langs de krigsførende Magters Kyster for

de neutrale Skibe, om at Flaget burde dække Ladningen,

om nærmere Bestemmelse af Kontrabande ifølge de ind-

gaaede Traktater, om hvor naar Blokade skulde gjælde

for retmæssig, og om at disse Grundsætninger skulde tjene

til Eettesnor ved Bedømmelsen af Skibes Opbringeise.

Denne Deklaration lod hun foruden til de krigsførende

Magter ogsaa meddele til Kegeringerne i Kjøbenhavn,

Stockholm, Haag og Lissabon, og med det samme opfor-

drede hun dem til at danne et Forbund, der med fælles

Kræfter skulde værne om den neutrale Skibsfart og skaffe

de opstillede Grundsætninger Anerkj endelse.

Dette Skridt af Kejserinden tog helt Grunden bort

for Englands Underhandlinger i Kjøbenhavn, og disse førte

altsaa til intet. I det Sted stod Resreringen her overfor

* ) Jeg holder mig. naar ikke andet udtrykkelig siges, til Angivel-

serne efter ny Stil. Sædvanlig benævnes Deklarationen efter

gammel Stil 28. Februar.

**) Se ovenfor S. 304.
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det Forslag, som den russiske Note indeholdt. Selve de

Grundsætninger, den opstillede. Tåre, som vi vide, Bern-

storffs egne, og det kunde paa en Maade kun være til

Gavn for den dansk-norske Handel i Fremtiden, naar de

nu skulde opretholdes af et stort og mægtigt Forhund.

Men alligevel maatte Xoten komme Bernstorff højst ube-

lejlig. Det var nu ikke. som Tilfældet vilde have været

efter hans Forslag 1778. Eusland og Danmark-Xorge alene,

der som Englands Yenner og, bevarende det gode Forhold

til det, rettede Krav til det, som det kunde haabes, at det

vilde indrømme for at bevare deres Yenskab. IS'u skulde

Fordringen stilles af et Forbund, som England baade efter

dets Sammensætning og efter, hvad der vidstes om den

Kamp i Petersborg, der havde endt med Deklarationens Ud-

stedelse, maatte holde for rettet imod sig. Forbundet skulde

omfatte Sverige, der gjaldt for at være Frankrigs hemme-

lige Forbundsfælle, og Holland, som England netop nu

stod paa en spændt Fod "med, og hvori det saa sin farlig-

ste Handelsmedbejler. En Beskyttelse af dettes Handel

vilde derfor vække dets Forbitrelse. Men desuden vare

Hollænderne ogsaa betydelige Handelsrivaler for de Dan-

ske og Nordmændene, saa at selve den dansk-norske Stats

Handelsinteresser vare lidet tjente med, at de bleve tagne

under Armene af det paatænkte Forbund. Og hvor svære

Opgaver vilde ikke komme til at foreligge! Det kunde

gjælde for sikkert, at Meningen maatte være, at der gj en-

sidig skulde ydes Konvoyer, og det vilde blive meget

tunge Forpligtelser, man maatte komme til at paatage sig,

naar man skulde hjælpe med at tage den overordentlig

store Masse hollandske Handelsskibe under Konvoy. Den

Flaadestyrke, som Hollænderne raadede over, stod aldeles

ikke i noget Forhold til deres Handelsskibes Talrighed. Al

Sandsynlighed var desuden for, at Konvoyering af disse

ikke vilde gaa af uden alvorlige Sammenstod med Eng-

lænderne. Og nu de andre Handelsstater i Europa, der
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havde faa eller ingen Krigsskibe, saaledes som Tilfældet

var med Preussen, Østerrig og Portugal? Ogsaa deres

Handelsskibe skulde man være med at værne om. Det

vilde være det samme som at beskytte ligesaa mange

Eivaler. Og vilde man saa endelig faa 'i^nglændeme til

at boje sig for et Forbund, som de nødvendigvis maatte

se paa med hojst mistænksomme Øjne! Ja maaske i Øje-

blikket, men kunde man regne paa, at de ogsaa i Frem-

tiden vilde anerkjende de af Kejserinden opstillede Grund-

sætninger? Sikkert kun, hvis de bleve fuldstændig yd-

mygede i Krigen, men det kunde man mindst af alt

ønske, set fra dansk-norsk Side. Og hvordan vilde, for at

tage et andet vigtigt politisk Hensyn med, Forholdet

blive imellem Rusland o^ England i Fremtiden, efter at

Rusland nu vilde stille sig i Spidsen for et saadant Forbund!

Det har været disse og lignende Tanker, som Kejser-

indens Forslag om et stort "webn^t Xeutralitetsforbund

dels strax, dels i den nærmest følgende Tid fremkaldte

hos Bernstorff'^). Denne hans Opfattelse var nu vistnok

ikke den eneherskende her hjemme i de raadende Kredse.

Juliane Marie var begejstret for, hvad den uforlignelige

Kejserinde og Svogeren i Potsdam ønskede, Eickstedt var

endnu paa denne Tid næsten fanatisk antiengelsk, og Arve-

prinsen og Guldberg fortsatte deres hemmelige Brevvex-

ling med Schumacher, der ikke lidet afveg fra, hvad Bern-

storff mente. Men foreløbig kom det, som det synes, til

et Kompromis imellem de forskjellige Opfattelser, og Bern-

storff selv saa, at det ikke gik an at afvise Kejserindens

Forslag, med mindre man vilde udsætte sig for et lige-

fremt Brud. Da Deklarationen af 10. Marts var ledsa-

get af en Opfordring til at gjøre Udkast til et Keutrali-

tetsforbund, bygget paa de oven nævnte Grundsætninger,

skyndte Bernstorff sig med at udarbejde et saadant.

Maaske kunde han ogsaa ved hurtig at indsende det virke

til, at Forbundet fik et Præg, der nogenlunde stemmede
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med Danmark-Norges Tarv. Allerede 3 Dage efter at De-

klarationen var kommen til Kjøbenhavn, havde han sit

^Udkast færdigt (den 29. Marts), saa at det strax derefter

kunde afgaa fra Kjøbenhavn. Men ved et Uheld blev

Kureren, der afgik dermed, forsinket paa Vejen. Først i

Midten af Maj kom han til Petersborg.

Uden her at dvæle ved dette Udkast^) skal det blot

nævnes, at man paa flere Punkter mærker Bernstorffs Be-

stræbelse for at gjøre det saa lidet fjendtligt som muligt

imod England, og at man faar et tydeligt Indtryk af hans

Frygt for de Vanskeligheder, Konvoyeringen kunde bringe,

naar Forbundet holdtes i den Størrelse, som var paatænkt.

Han undlod nemlig i sit Udkast helt at berøre dette Punkt.

Og uagtet der i Henhold til Kejserindens Ønske fandtes

en Paragraf om, at andre Magter, særlig Holland, Sverige

og Portugal skulde indbydes til at tiltræde Forbundet,

overgav han dog sidst i Marts den russiske Statsafsending

i Kjøbenhavn Sacken en Note, hvori han udviklede, hvilke

alvorlige Betænkeligheder man maatte have ved at optage

Holland og Sverige i Forbundet. Tillige antydede han

for Sacken, hvor nyttigt det vilde være, hvis Kejserinden

vilde optræde mæglende til Gavn for England, og hvor

smuk en Kolle hun kunde spille ved at støtte dem, som

Begivenhederne truede med at knuse.

Naar Bernstorff saa tydelig lod sine engelske Sympa-

thier skinne igjennem i disse Aktstykker, hang det sam-

men med, at han endnu havde et stille Haab om, at Eng-

land kunde faa Vind i Sejlene ovre i Petersborg; men

dette Haab skuffedes helt. De antiengelske Stemninger,

baame oppe af Panin og forstærkede ved det franske og

preussiske Diplomatis Anstrængelser, fik mere og mere

Overhaand. Følgen deraf var naturligvis stigende Misfor-

nøjelse med Bernstorff, der kom til at staa som altfor

engelsksindet. Hertil bidrog, hvad der var en ligefrem

Skandale, selve den Mand, der skulde være Bernstorffs
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Taleiur i Petersborg, nemlig Schumaiher. Med den Kund-

skab, ban bavde om Gukibergs og Arveprinsens Uenighed

med Bernstorff, gav ban sig til af dennes Depecber at

meddele selve den preussiske Statsafsending Gørtz, hvad

der i dem kunde vise Bernstorffs engelske. Sindelag, og det

gik saa naturligvis videre til Panin og stillede yderligere

Bernstorff i et slet Lys bos denne. En saadan Undermi-

nering fra en Diplomats Side af lians egen Minister er

graverende^).

Imidlertid bavde Bernstorff drevet en Særunderband-

ling med England. \i erindre, hvorledes det lige fra

Efteraaret 1778 bavde staaet som Hovedsagen for ham,

overfor Englands Haardnakkethed i Fortolkningen af Be-

grebet Kontrebande at faa sikret Udforselen af Danmarks

og Norges naturlige Produkter. I Sammenligning dermed

mente ban, at man kunde give Afkald paa Ketten til at

tilfore Englands Fjender »munitions navales>> *). Sand-

synligvis satte han desuden med sin Sympathi for Eng-

land næppe stor Pris paa Handelen med disse Yarer, der

i Virkeligbeden vilde skaffe Frankrig og Spanien, hvad de

ikke kunde undvære til deres Flaaders Udrustning. Efter

at Englænderne i 1779 bavde vist sig alt andet end imøde-

kommende imod hans Ønsker paa dette Omraade, bleve

de aabenbart mere medgjørlige i 1780, nu da Bernstorff

vilde drive denne Forhandling med Fynd og Klem. Gan-

ske vist kunde man spørge, hvorfor han lagde Vægt der-

paa nu, da Afslutningen af det væbnede Neutralitetsfor-

bund var nær forestaaende, og da han ved dets Hjælp

kunde opnaa langt mere : men netop her greb den Mistil-

lid stærkt ind, som han havde til, at Forbundet vilde

kunne bevæge Englænderne til nogen varig Indrømmelse.

Han foretrak, hvad ban mente sikkert at kunne naa. frem-

for at vente paa, hvad en usikker Fremtid kunde bringe.

*) Se ovenfor Side 301.
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Han naaede da ogsaa sit Maal. Baade fik han Statsraadet

med sig, saa der blev givet ham Fuklmagt til at knytte de

fornødne Aftaler med England, og, da Eegeringen her viste

sig villig til at gaa ind paa en Overenskomst, sluttedes

denne ved en saakaldet forklarende Artikel af 4. Juli 1780.

Ifølge den skulde der for Fremtiden imellem de tvende

Stater ved Kontrebande forstaas for det første alle saa-

danne Gjenstande, der kunde bruges umiddelbart til Krig,

og fremdeles alle saadanne. der kunde tjene umiddelbart

til Udrustning af Skibe, dog med Undtagelse af Eaajæm

og Fyrretræsplanker, og det blev udtrykkelig fastslaaet,

at der ikke under Kontrebande maatte indbefattes noget

af alt, hvad der tjente til Næring og Livsophold^).

Fem Dage efter, at man havde sluttet denne Over-

enskomst, undertegnede Statsraadet og den russiske Stats-

afsending Sacken (9. Juli 1780) Traktaten imellem Rus-

land og Danmark-Norge om et væbnet Neutralitetsforbund.

Naar undtages en ubetydelig Ændring, blev den ensly-

dende med det Udkast, der var sendt fra Petersborg. Om
at faa større Forandringer deri overensstemmende med

Bernstorffs eget Udkast fra Marts kunde der ikke være Tale.

Det var indlysende, at man maatte underskrive Traktaten,

som den var, eller udsætte sig for et Brud. Heldigvis

var den Form, hvorunder den blev forelagt i Kjøbenhavn,

meget hensynsfuld, hvad der aabenbart lettede Sagen ^).

Af Indholdet skal her kun nævnes, at, medens man med
Hens3'n til Begrebet Kontrebande vilde holde sig til de Trak-

tater, som man fra begge Sider havde sluttet herom med

England og Frankrig, skulde forøvrigt al Handel være fri.

De tidt omtalte Sætninger om Kystfart langs de krigs-

førende Staters Kyster, om at frit Skib gjør fri Ladning,

og om Blokade fastholdtes. Den af Bernstorff frygtede

Bestemmelse om gjensidige Konvoyeringsforpligtelser, —
der i Virkeligheden unægtelig vare en nødvendig Konse-

kvens af et saadant Forbund, — fastsloges; man vilde i
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Tilfælde af Overgreb fra en af de krigsførende Staters

Side med fælles Kræfter bruge Repressailler, og der burde

derfor finde større Flaaderustninger 8ted. Konventionen

skulde ogsaa være Grundlag for fremtidige Overenskom-

ster i Tilfælde af nye Søkrige, og man vilde derfor virke

for, at de Grundsætninger, der her vare fastslaaede, kunde

komme til at gjælde som en almindelig Søret. Endelig

lovede de tvende Stater, for at opretholde den nøje og

naturlige Forening, som fandtes imellem dem, at de vilde

opfatte denne Konvention som en permanent Overens-

komst, og at den altsaa skulde gjælde for at høre med

til den stadige Alliance, der var sluttet 12. August 1773'').

Ligesom Rusland og Danmark-Norge her vare blevne

enige, saaledes blev der sluttet en ganske tilsvarende Trak-

tat imellem Sverige og Rusland i August. Ikke heller

Gustav ni havde været udelt fornøjet med Ruslands Skridt

i denne Sag, og han var blandt andet ikke tilfreds med,

at man skulde have Holland med i Forbundet. Men sligt

var forsvindende for ham i Sammenligning med, at For-

bundet tydelig nok maatte blive til Gavn for hans gamle

Forbundsfælle Frankrig, der derfor i høj Grad havde ønsket,

at det kom i Stand. Ogsaa vilde det give Sverige Lej-

lighed til at sikre sin Handel netop med saadanne Pro-

dukter, som England særlig holdt af at stemple som Kon-

trebande. I Modsætning til den danske og norske Handel

bestod den svenske nemlig for en stor Del i Udførsel af

>imunitions navales«. Da Sverige og Danmark-Norge saa-

ledes begge havde sluttet Traktater med Rusland, og de

begge snart efter gj ensidig udstedte Tiltrædelsesakter, vare

de at opfatte som hinandens Forbundsfæller; men for øvrigt

var Forholdet imellem dem i høj Grad spændt, ganske som

det havde været siden Gustav III's Tronbestigelse. Det

betegnes tydelig ved de sædvanlig skarpe dller haanende

Udtryk, hvori de tvende Regeringer plejede at tale om
hinandens Politik i deres diplomatiske Depecher. Som

21*
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saa tidt ellers gjorde man sig fra begge Sider skyldig i

store OverdriTelser.

Hvad Forholdet til Eiisland angik, kunde det synes,

som om der yed Xeutralitetsforbundet yar skabt en god

Basis for Samyirken: men i det mindste Panin yedbley

at mistænke Bernstorff for engelske Sj'mpathier, Og saa

kom Efterretningen om den dansk-engelske Oyerenskomst

af 4. Juli. Denne liayde ikke kunnet offentliggjures. for-

end England hayde ratificeret den^). Det trak ud dermed,

og saaledes gik det til. at Panin forst fik Meddelelse om
den yed et Brey fra den russiske Konsul i Portsmouth^).

Han bley fnysende yed at høre derom. Det hjalp ikke.

at Schumacher gjorde ham bekjendt med en Depeche fra

Bernstorff, som han lige hayde faaet om Sagen, og som

han yar bemyndiget til at meddele ham. Her hayde

Bernstorff begrundet, hvorfor man havde Ret til at slutte

Overenskomsten med England, og han havde paavist, at

den slet ikke stred imod Xeutralitetsforbundet. som man

var bestemt paa med stor Iver at ville opretholde. Det

videre Forsvar maatte naturligvis blive Schumachers Sag.

Men unægtelig -var denne i og for sig kun lidet skikket

til at forsvare Overenskomsten, da han i det hele havde

fattet Uvilje imod Bernstorff og personlig ganske brød

Staven over. hvad han havde faaet fastsat^*'). Forovrigt

kan det være tvivlsomt, om den mest veltalende Advokat

paa dette Tidspunkt vilde have kunnet udrette noget hos

Panin. der ikke var let at have at gjore med, naar han

var bleven hidsig. I sin I'orbitrelse imod Bernstorff ud-

talte han, ihukommende sit Sammenstod med J. H. E.

Bernstorff' i 1765"). at det viste sig, at Brodersønnen

ikke var bedre, end Farbroderen havde været. Der var i

hans Kreds fuld Enighed om. at Bernstorff' havde gjort

sig skyldig i Tvetungethed og Troløshed, Sigtelser, som

franske og preussiske Diplomater med Iver istemte ^^).

Man kan umulig undre sig over. at Panin bebrejdede
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Bernstorff og med ham ilen dansk-norske Eegering, at der

ikke ved Afslutningen af Xentralitetstraktaten 9. Juli var

blevet sagt noget om Forhandlingen med England. I

Konventionens § 3 stod der, at Begrebet Kontrebande for

Danmark-Norges Vedkommende med Hea^iyn til England

skulde bestemmes efter Traktaten af 1670. Det var da,

synes det. ret nudvendigt, at Rusland ved denne Lejlig-

hed tik at vide. hvorledes denne Traktat, hvorom der

idelig havde været Strid, var at opfatte. Bernstorff har

ganske vist paastaaet, at han har meddelt Ruslands Af-

sending i Kjobenhavn Sacken, at der blev underhandlet

derom: men dette var ikke tilstrækkeligt. Man kan ogsaa

forstaa. at Panin ærgrede sig over at se, at Danmark-

Xorge, hvis Politik han ønskede helt at beherske, havde

tilladt sig at slutte en Overenskomst med England, der

ifølge sin Aand stod i Modstrid med Xeutralitetsforbun-

det, efter som han opfattede dette. Den tilsigtede at af-

gjøre et Stridspunkt med England i Mindelighed, saaledes

at et godt Forhold kunde bevares; Xeutralitetsforbundets

Maal var derimod, i det mindste efter den Udvikling,

Panin havde unsket at give det, i Virkeligheden den at

tvinge England til at falde tilføje. Desuden havde man

fra dansk-norsk Side udelukket sig fra at tilfore Frankrig

og Spanien ymiuiiiions navales' : men netop den Slags

Varer (Hamp, Tovværk, Tjære o. s. v.) udgjorde en vigtig

Del af Ruslands Udførselsartikler , og, da det kun havde

en meget lille Handelsflaade, kunde det have Værd for

det, at. danske og norske Skibe kunde bruges til Fragtfart

fra russiske Havne med slige Varer. Dette kan Bernstorff

umulig have overset, og, naar han alligevel valgte at faa

Traktaten i Stand med England, laa det i, at han, som

vi have set, fra dansk Standpunkt mente, at de Fordele,

den bragte, vare endnu vigtigere. Han saa heri ganske

rigtig. Det skulde, da Freden i Versailles blev sluttet

som Ende paa den nordamerikanske Frihedskrig, vise sig,
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at Neutralitetsforbundet aldeles ikke kunde udrette noget

med Hensyn til Fremtiden. Danmark-Xorge stod alt-

saa derefter som en Følge af Overenskomsten af 4. Juli

afgjort heldigere med Hensyn til Sikringen af sin Handel,

end det vilde have gjort, saafremt det alene skulde have

bygget paa. hvad Forbundet havde opstillet. Og frem-

deles kunde Bernstorff med Grund gjøre gjældende,

at Forhandlingerne med England havde varet flere Aar,

at Danmark-Norge aldrig havde gjort Krav paa at maatte

føre »munitions navales« til Englands Fjender, og at

det fra først af i 1778 havde erklæret at ville gaa ind

paa, hvad det nu havde opnaaet. Endelig havde han

ogsaa Eet til at paastaa. at denne Overenskomst aldeles

ikke hindrede Danmark i at opfylde alle de Forpligtelser

overfor sine medforbundne, som Konventionen paalagde

det. Dette havde i Virkeligheden ogsaa været deres Me-

ning i Piegeringen, der hørte til hans vante Modstandere

der, og man ser Juliane Marie ganske korrekt udvikle netop

dette i et Brev til Frederik den store ^^). Det var derfor

en ganske overdreven Ophidselse, der greb Panin.

Det Ojeblik. da denne blev rasende over den dansk-

engelske Overenskomst, var paa visse Maader ejendomme-

ligt nok netop, hvad Forholdet imellem Danmark-Norge

og Kusland angik. Katharina II havde nemlig for kort

Tid siden knyttet en nøje Forbindelse med Juliane Marie

for at faa hendes Hjælp i en Sag, der laa hende paa

Hjærte. Der levede dengang i et afsides liggende Kloster

ved Navn Kolmogori højt imod Nord i Eusland ved Flo-

den Dwina 4 Søskende, 2 Prinser og 2 Prinsesser, som en

Slags fængslede. De vare Børn af Anton Ulrik af Bruns-

vig og hans Hustru Anna af Mecklenburg og Søskende til

Ivan, der som et lille Barn 1740 efter Kejserinde Annas

Død var bleven hævet paa Kejsertronen og først havde

staaet under Fyrst Birons, saa under sine Forældres For-

mynderskab, men kort derefter igjen var bleven styrtet
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derfra ved Elisabeths Tronbestigelse 1741. Hans tragiske

Skjæbne er bekjendt. Holdt som Fange i Schliisselburg,

levede han under saadanne Forhold, at han blev Halv-

idiot, indtil han 1764 blev myrdet. Hans Soskende kom

for saavidt til at dele hans Lod. som heller ikke de maatte

leve som frie Mennesker, og det Liv. de førte i det af-

sides liggende Kloster, tillod dem kun at faa en tarvelig

aandelig Udvikling. Nu i 1780 var der gaaet 39 Aar

siden hin Tronrevolution, der styrtede deres Forældre og

deres Broder. Maaske folte Katharina det som et ubeha-

geligt Tryk, at de endnu levede i Rusland; maaske bragte

en vis Humanitetsfølelse hende til at ønske, at de kunde

tilbringe Hesten af deres Liv under noget bedre Forhold,

om end saaledes, at de ikke kunde blive hende til Be-

svær. Nok er det, den 18. Marts (g. St.) skrev hun et

Brev til Juliane Marie, hvori hun meget skjønt talte om,

at hun havde følt sit Hjærte forpint (narre) ved disse

fyrstelige Personers sørgelige Lod, og at hun altid havde

holdt det for en af sine første Pligter efter sin Tronbe-

stigelse at lette deres ulykkelige Skjæbne, indtil Øjeblikket

for deres Befrielse kunde komme. Dette Øjeblik var nu

kommet. Og den Befrielse, som hun efter denne hykkel-

ske Indledning udtalte Ønsket om at skaffe dem, var, at

de, hvis Juliane Marie vilde samtykke deri, skulde føres

til Søs fra Archangel til Bergen eller et andet Sted i

Norge, som Dronningen vilde anvise. Hun vilde selv be-

tale aarlig, hvad der behøvedes til deres Underhold ^*). At

hun valgte i denne Sag at vende sig til Juliane Marie,

laa dels i, at intet andet Hof var saa nær knyttet til

Eusland som det danske, dels i. at disse fyrstelige Per-

soner vare Broderbørn af Juliane Marie.

Det er ikke sandsynligt, at man ved Hoffet i Kjo-

benhavn er bleven meget glad ved denne Opfordring, der

i Virkeligheden overdrog det en Slags Fangevogtergjer-

ning. Thi andet end en Internering et Sted i den dansk-
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norske Stat var det ikke, Kejserinden vilde have bragt i

Stand, og det oven i Kjøbet ved et Brev, der langt fra

var boldt i en Tone, som den kunde ventes, hvor det

i Virkeligheden var en betA-delig Tjeneste, hun ønskede

skulde vises hende. Men naturligvis var der ikke andet

at gjøre end at udtale sin Beredvillighed til at gaa ind

derpaa, og Juliane Marie passede da ogsaa, i et Brev til

Frederik II, Kejserindens stadige Korrespondent, at ud-

tale sin Henrykkelse over den Tillid, der var vist hende.

Kejserinden havde nærmest tænkt sig, at en By i

det indre Norge skulde vælges til Opholdssted for de lire

Søskende; men det var vanskeligt her at finde et saadant,

og Sagen blev da ordnet saaledes, at Horsens blev valgt

til at være den By, hvor de i Fremtiden' skulde bo. En an-

selig Kjøbmandsgaard blev kjøbt her for at indrettes til et

Slags Palæ. Derefter kom de stakkels fyrstelige Fanger,

Prinserne Peter og Alexei og Prinsesserne Katharina og

Elisabeth den 11. September 1780 med et russisk Skib til

Bergen, og den følgende Dag bragtes de ombord paa et dansk

Krigsskib, der ventede dem der. Dette førte dem til Jylland,

hvor de da i Horsens kunde fortsætte et stille af den ydre

Verden lidet bemærket Liv med en lille Hofholdning^'').

Nogen historisk Betydning har ingen af dem havt.

Samtidig med, at der herved var skabt en vis Berø-

ring mellem det danske og russiske Hof, gjorde Arve-

prinsen og Guldberg, hvad de kunde, for at vise deres

ærbødige Hengivenhed for Rusland og særlig for dets

Udenrigsminister Panin. De søgte ved Hjælp af Schu-

macher at komme i umiddelbar Forbindelse med hani.

Der kan ingen Tvivl være om, at vi her have et Bevis

paa den fremtrængende Kabinetsstyrelse og paa Guldbergs

Lyst til ogsaa at gribe ind i Udenrigsstyrelsen, som Bern-

storff hidtil havde forstaaet at tumle med som sin egen

Domæne: men denne Lyst æggedes aabenbart ogsaa ved

Frygten for, at Bernstorffs bekjendte engelske Sympathier
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skiildi' kuniu' skado Danmark-Norges Stilling i Petersborg.

Intet kan overgaa den Begejstring for Eusland, dets Kejser-

inde ug dets Udenrigsminister, der gaar igjennem de

Breve, Guldberg i dette Aar sendte Schumacher^''). »Begge«,

skriver han saaledes, »elske vi vort Fædreland, og derfor

elske vi Rusland«. »Det er«, hedder det et andet Sted i

hans Breve, »ikke muligt at udsige, hvor stor Beundring

vort Hof nærer for Panin, den store ^land, og hvor højt

det elsker det kejserlige Hus og beun^lrer den store Ka-

tharina og alle hendes Regerings Vidundere«. Ja i sit

kjedelig sodladne Sprog gaar Guldberg endog saa vidt, at

han et Sted skriver: »Tro kun, at man elsker af Hjærtet

det Hof, hvor De er; vort Hof elsker Panin i al den Be-

tydning, dette Ord nogensinde kan have«. Til alle de

varme Ord, som Schumacher skulde sige Panin, sluttede

sig endelig en Present fra Arveprinsen til denne, ledsaget

af en Skrivelse fra ham personlig.

Det var i god Overensstemmelse hermed, at Guld-

berg ogsaa søgte at gjøre et godt Indtryk ved at udtale

sig med stor Begejstring om Neutralitetsforbundet og om
de herlige Folger, det vilde kunne faa i Fremtiden. Han

kalder Kejserindens Plan dermed en guddommelig Plan,

som han onsker, maatte blive fulgt til alle Tider. Rig-

tignok undlod han ikke, i god Overensstemmelse med,

hvad Bernstorff havde udtalt, at hentyde til, hvor liden

Gavn man i Forbundet rimeligvis vilde faa af Sverige og

Holland, og han gjør et skarpt Udfald imod Spaniens Sø-

ruverier; men han taler ved Siden deraf om den Iver, som

Danmark vil udvise for Forbundets Sag; han udvikler,

hvor vigtigt det er at udfolde en stor Flaadestyrke, og

han siger, at Arveprinsen tror, at for at kunne virke

til at sætte Kejserindens Plan igjennem, vil det være

nødvendigt, at Danmark næste Foraar udruster indtil 20

Linieskibe (det dobbelte af, hvad det havde havt udrustet
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i 1780). Herom maatte der træffes Aftale imellem Rus-

land og Danmark inden Slutningen af November.

Naar Guldberg her nævner Arveprinsen, er det be-

tegnende. Uden at omtale Bernstorff i disse mærkelige

Breve lader han tydelig skinne igjennem, at det ikke er

denne, som bestemmer Statens Politik, men at det er

»Herskabet (d. v. s. Juliane Marie og Arveprinsen), der

alene har den afgjørende Stemme og ved alle Lejligheder

udøver den med Eftertryk«. Og ikke blot skulde det se

saaledes ud overfor Rusland for at give Sikkerhed imod

Bernstorffs engelske Sympathier ; men i Virkeligheden greb

Hof og Kabinet ved disse Breve Udenrigsstyret og satte

Bernstorff ud af Spillet. Thi hvad var det andet, naar

der. uden at han anede det mindste derom, her skrift-

lig blev givet Rusland Tilsagn om en Udrustning paa

20 Linieskibe til Foraaret. en Udrustning, som i Forhold

til Statens finansielle Stilling paa dette Tidspunkt var

formelig kolossal. Bernstorff havde, skulde man synes,

naar hai; erfarede dette, ikke andet at gjøre end strax at

gaa sin Vej.

Saadan var Stillingen imellem Hof og Minister, da

Schumachers Beretning om Panins Forbitrelse over Over-

enskomsten med England en af de første Dage af November

kom til Kjøbenhavn og af Bernstorff blev forelagt Statsraa-

det. Den vakte en overordentlig stor Bevægelse. Bernstorff

selv blev forbitret over de russiske Sigtelser og foreslog

(5. November) at affatte en Memoire, der skulde vise Rus-

land det uberettigede i Angrebene. Arveprinsen gik ind

herpaa, men unægtelig ved et Brev til Bernstorff, der

giver Indtryk af, at han i høj Grad var bleven allarmeret

over, hvad der var blevet indberettet af Schumacher.

Skjønt han mente, at man kun havde gjort, hvad man

var berettiget til, ytrede han dog tillige: »Der er hændet,

hvad jeg altid har frygtet for, at Rusland skulde sigte os

for Tvetungethed (diipJiciféj^.
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De følgende 8 Dage vare en meget bevæget Tid.

]\Iedens Bernstorff skrev paa sin Memoire. der den 10.

November af ham blev forelagt Statsraadet. fattedes Be-

^llltningen om hans Afskedigelsi-.

Vi have fulgt hans Stilling i de seneste Aar, da han

stod ganske isoleret: vi have set ham som den stadige

Opponent i Statsraadet overfor Indflydelsen fra Hoffet,

naar den gjorde sig gjældende der paa en Maade, der

ikke var efter hans Hoved. Hans Standpunkt var klart

nok. Man kj endte ham som en svoren Fjende af Kabi-

netsstyrelsen, og efter al Sandsynlighed har han ikke af-

holdt sig fra at udtale det rent ud i private Samtaler

med Guldberg, naar denne vilde gjore gjældende, at Sty-

relsen i denne Form var den eneste berettigede under en

enevældig Kegering ^'). Modsætningsforholdet tilspidsedes

naturlig, jo mere Lysten til at regere ved Kabinetsordrer

var i Stigen. Man mærker tydelig hans misfornojede

Stemning, naar han 3. Oktober 1780 skriver til D. Re-

ventlow: »Det bliver stadig værre og værre, og der er

næsten ingenting, der kan holde Folk tilbage, som ikke

kan taale, at man modsiger dem c.

Selvfølgelig kjendte Hoffet altfor godt Bernstorffs

loyale Karakter til at tro. at han kunde falde paa at

have ondt i Sinde imod det, og visse Hentydninger og

Advarsler i Breve fra Frederik den store i Sommeren

1780, der aabenbart have villet udpege Bernstorff som en

hemmelig og farlig Fjende^*), bleve med god Grund

slaaede hen af Juliane Marie som ubegrundede *^). Men
derfor var dog den Uvilje, som han havde vakt ved sin

Opposition imod Kabinetsstyrelsen, lige stor, og. da Guld-

berg nu havde begyndt stærkt at ville udvide den til og-

saa at omfatte de udenrigske Sager , kunde han og

Arveprinsen ikke skjule for sig selv, at de paa dette Oni-

raade vilde møde hans Modstand i endnu langt højere

Grad end ellers. De maatte være klare paa. at han aldrig
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vilde indlade sig paa blot at blive et Redskab for dem.

Men desuden forugedes den politiske Uvilje imod ham
kjendelig derved, at han med Styrke udtalte sig imod en

Plan, Herskabet havde om at ville udstrække Kronprin-

sens Mindreaarighed ud over den i Kongeloven for en Kon-

ges Umyndigheds Tid fastsatte Grænse. Bernstorff mente,

at under Kongens ulykkelige Tilstand var der dobbelt

Grund til her at folge Kongeloven-*^). Men intet kunde

være Hoffet mere imod. For endelig ogsaa at tage en helt

anden, om end underordnet Side med, er det muligt, at den

isolerede og skarpt kritiserende Stilling, som den Bern-

storffske Familiekreds vedblev at indtage overfor de ved

Hoffet og i Kabinettet raadende Personligheder, ogsaa har

virket med til at vanskeliggjore hans fortsatte Samvirken

med disse.

Hvorledes Samarbejdet paa Grund af alt dette nær-

mede sig til det umulige, have vi faaet et tydeligt Ind-

trj-k af ved den Guldbergske Brevvexling med Schumacher.

Men selv om man gjerne vilde af med Bernstorff, var der

den store Vanskelighed, at han utvivlsomt var den betyde-

ligste Mand i Statsraadet, der særlig med Hensyn til de

udenrigske Sagers Styrelse kunde synes uundværlig. Xu
var det imidlertid, at han ragede uklar med Panin. og,

som man i det mindste antog, ogsaa med Kejserinden.

Hermed var hans Stilling helt undergravet. Det var Rus-

land, som Kabinet og Hof mente udelukkende at burde

slutte sig til: man havde paa flere Maader knyttet sig noje

til det i den sidste Tid, og da man under disse Forhold

kunde antage, at det var Bernstorff, ikke Regeringen i

Kjøbenhavn i det hele, Panins Forbitrelse havde vendt

sig imod. kunde man ved at fjærne ham fra Ministeriet

foruden at vinde friere Spillerum for Kabinetsstyrelsen til-

lige gjøre et Skridt, der vilde være til Behag i Peters-

borg. Det var, medens disse Stemninger udviklede sig,

at der 8. Xovember ved en Kabinetsordre blev srivet Ad-
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miralitetet Befaling om. at der til Foraaret skulde udru-

stes 20 Linieskibe og 10 Fregatter. Selv en saa vigtig

Ordre udstedte man uden at lade Sagen komme for Stats-

raadet.

Dette Skridt var en passende Indledning til det af-

gjorende at give Bernstorff Afsked. Men inden man skred

dertil, var det dog, som om man vilde have Forbunds-

fæller dertil iblandt de højeste Embedsmænd. Schimmel-

mann, der ellers var en vigtig Eaadgiver. hvor det gjaldt

storre Sporgsmaal. tog man ved denne Lejlighed ikke paa

Eaad med, og det af den gode Grund, at man vidste, at

han stod Bernstorff nærmere, end han stod nogen anden

her hjemme. Lettere har man aabenbart troet, at man
kunde tinde Samstemning hos Schack Rathlou, der i de

senere Aar havde gjældt for at være Bernstorffs stadige

Modstander. Men da Guldberg henvendte sig til ham,

mødte han bestemt Modsigelse, og Schack Eathlou til-

skrev ham yderligere et Brev (i November), hvori han

paa det alvorligste fraraadede det paatænkte Skridt. Han

fremhævede Sandsynligheden af. at Stemningen i Peters-

borg vilde forandre sig, naar den af Bernstorff paatænkte

Memoire blev tilsendt Regeringen der. og at Bernstorff da

kunde gjenvinde Ruslands Tillid. Med stor Yarme gjorde

han ogsaa opmærksom paa, hvilke Fortjenester denne

havde indlagt sig. netop ved sin Ledelse af de udenrigske

Sager, og han indskjød en Advarsel imod at vise sig alt-

for afhængig af Rusland-^). Det gjor et godt Indtrjk at

se Schack Rathlou her aldeles ikke huske paa, hvad

der havde været ham og Bernstorff imellem, men alene

tænke paa, hvad Statens Tarv krævede. Oven i Kjobet

var det, han udviklede, ganske overbevisende. Overfor

ham var Kabinettet altsaa meget uheldigt.

Derimod fandt det fuldstændig Tilslutning hos et

andet af Statsraadets Medlemmer, nemlig Eickstedt. Bern-

storff mente aabenbart. at han stod paa en venskabelig
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P'od med denne. Ogsaa vidste fremmede Diplomater ind-

til højt op i 1780 at fortælle om det nære Forhold imel-

lem dem og derimod at skildre stærke Sammenstod imel-

lem Guldberg og Eickstedt. Men det er et helt andet

Billede, selve Begivenhederne give af Stillingen, i det

mindste i det Øjeblik, som der her er Tale om. Eick-

stedt var nemlig i den Grad antiengelsk, at han ønskede

Englænderne alt det onde, der kunde times dem. »Jeg

haaber«, skrev han i August 1780 til Schack Rathlou, »at

Amerikanerne maa føle sig opmuntrede til at fremture i

den gode Idé, de have havt at tugte Englænderne, thi de

ere dog endnu de eneste, som have grebet Englænderne

saaledes, at de have en øm Byld, der smerter dem dag-

lig«. Og til denne antiengelske Følelse føjede han en

saadan Uvilje mod Bernstorff, at han lod »en fortrolig

Ven« stille sig i Forbindelse med den Diplomat i Kjøben-

havn, der mere end nogen anden søgte at komme Bern-

storff til Livs, nemlig den franske Statsafsending La Houze.

Det gik over alle Grænser, hvad denne »fortrolige Yen«

fortalte Franskmanden om Bernstorffs umaadelige Partisk-

hed for Englænderne, om hvor snedig han havde baaret

sig ad for at faa Statsraadets Samtykke til Overenskom-

sten med England, og hvorledes han endog ligefrem havde

ført det bag Lyset ^-'j. Man kan forstaa, at, naar Eick-

stedt var saaledes til Sinds, kunde Kabinettet stole paa

at have ham paa sin Side, saa snart det vilde af med

Bernstorff.

Saadan var Stillingen, da Kongen sendte denne et

Brev (12. November) ^^), hvorved han opfordrede ham

til at søge sin Afsked, hvad han da strax gjorde den føl-

gende Dag. Som et Hovedpunkt udtalte Kongen i sin

Skrivelse, at han forudsaa, at Bernstorffs System ikke

vilde være hans eget. Her, det kan man lægge Mærke til,

vender det samme Udtryk tilbage, der blev brugt, da

Osten i 1773 blev afskediget, og det netop for — efter
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Schack Rathlous korte midlertidige Styrelse — at blive

atiøst af Bernstorff. Ogsaa var det gaaet Osten paa

samme Maade, som det nii var gaaet Bernstorff, at

HofTet havde handlet paa hans eget Omraade bag hans

Byg. Men der var dog en himmelvid Forskjel paa de

tvende Ministres Afskedigelse. Osten var bleven fjær-

net i tydelig Unaade, Bernstorff blev derimod overvældet

med Beviser paa den kongelige Naade, ja næsten til Over-

flod. Der blev givet ham den store Pension paa 4000

Rdlr.. indtil »Kongen kunde tinde en Plads i Hertugdøm-

merne, der kunde svare til den, han dog nu kun vilde

have Ubehageligheder af at beklæde« ; en af hans Søn-

ner, der var Løjtnant, blev gjort til Bitmester, en anden

blev udnævnt til Kammerjunker, og der blev givet en

tredje 1000 Bdlr. om Aaret, indtil han kunde faa Em-
bede. Det er tillige værdt at lægge Mærke til, hvorledes

hans Afskedigelse begrundedes. Der var ikke i den kon-

gelige Skrivelse til ham ytret den ringeste Misbilligelse af

den Politik, han havde ført; tvært imod, den udtalte,

at den Ordning, der var truffet med England, ikke inde-

holdt det mindste, som med Bette kunde støde Hoffet i

Petersborg, og han blev prist baade for sin Troskab og

sin utrættelige Iver i sin Embedsgjerning. Naar Kongen

dog havde ønsket hans Afgang, var det kun, fordi Bus-

land havde vendt sig fra England og derfor havde fattet

Mistillid til ham, som man tiltroede en Tilbøjelighed for

denne Stat. Kongen var da bange for, at Busland skulde

fatte en lignende Mistro imod Danmark som den, det

nærede imod England ; desuden krævede den Søret, som

Busland tænkte paa at give, en Enhed i Principer og

Forholdsregler imellem det og Danmark, som Kongen for-

udsaa, ikke vilde stemme med Bernstorffs System. Følgen

deraf vilde blive Mistro fra Buslands Side, og for at af-

værge den var det, at Kongen ønskede hans Afgang.

Da Hoffet bestemt vilde have, at ethvert Skjær af
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Unaade skulde undgaas. ])lev det sagt ham baade af Kon-

gen og af Juliane Marie, at man helst saa, at han blev

i Kjobenhayn Vinteren over og forst i Foraaret rejste til

sine Godser i Mecklenburg. Alt dette kunde være meget

godt: men det var for meget af det gode. naar baade

Dronningen og Guldberg forte det mest smigrende Sprog

til ham i Breve, de tilsendte ham (13. November). Ju-

liane Marie skrev blandt andet: »Jeg behøver ikke at sige

Dem. hvad jeg føler ved at høre den Beslutning, som Kon-

gen har holdt sig for nodt til at fatte om at fritage Dem
for de Embeder, som han havde betroet Dem, og som De

i de sidste 7 Aar har beklædt med hele den Iver. den

værdige Personlighed og den Trofasthed, der karakteriserer

alle Deres Handlinger«. Hun fojede til disse Ord varme

Yenskabsforsikringer og Ytringer om, hvorledes hun vilde

komme til at savne ham. Guldberg gik endnu videre.

Han skriver endog: >; Jeg tor sige. at ingen i Verden mere

end jeg har frygtet for dette sorgelige Ojeblik (da Bern-

storff gik af), eller har arbejdet mere paa at fjærne det

og i højere Grad folt det Tab, som Kongen og Staten

lider c^ .... »Den Stilling, som jeg beklæder«, skrev han

saa videre, »har det sørgelige ved sig, at man tidt bliver

holdt for at ville det. som man har anstrængt sig for at

afværge« ^*). Hvad skal man domme om Breve som disse,

især det sidste? Er et saadant Sprog ikke den rene Feig-

hed, den ligefremme Nedværdigelse overfor den Mand.

som man selv har faaet fjærnet! Eller kan det tænkes, at

Guldberg har levet i den Selvindbildning, at han alene

havde været ledet af Tanken om det nødvendige i at tage

Hensyn til Euslands formentlige Vrede imod Bernstortf!

Ikke mange Dage efter skrev Guldberg til Schumacher

(28. November): »Ogsaa maa De i et Brev til mig om-

stændelig fortælle, hvad Indtryk Grev Panin og alt vig-

tigt i Petersborg har folt ved Forandringen med Grev

Bernstorff. Det er underrettende os' tillis-e værdt at vide.
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Dette Bevis paa det kongelige Herskabs Tænkemaade og

Uryggelighed og Myndighed hos sig selv (!) tænker jeg, kan

være nok for at overbevise Rusland om. hvor sikkert man
kan regne paa os«. Et Brev som dette viser klart, hvad

der da heller ikke er Grund til at tvivle om. at man har

haabet, at Bernstorffs Afskedigelse skulde gjøre et godt Ind-

tryk i Petersborg. Men var dette Skridt nødvendigt? Var

det. hvis man virkelig havde villet beholde Bernstorff', dog

ikke det naturlige, først at prøve, som Schack Rathlou vilde

have. om man ikke uden stor Vanskelighed kunde vende

Stemningen i Rusland, som man alene kjendte fra Schu-

machers Depecher, men aldeles ikke umiddelbart fra nogen

russisk Udtalelse. Ja endog selve den russiske Afsending

i Kjøbenhavn Sacken var velvillig stemt. Han havde tid-

ligere hørt til Bernstorffs Omgangsvenner, og, selv om
dette nære Forhold var hørt op, da han uheldigvis kom

paa Kant med de Bernstorffske Damer, vedblev han dog

at sætte Bernstorff højt, og han fandt intet af Betydning

at indvende mod Overenskomsten med England. Han
søgte da ogsaa ved sine Depecher at berolige Stemningen

hjemme med Hensyn til denne Sag ^5). Hans Hjælp syn-

tes ikke at maatte være uden Betydning. Men man havde

et Hastværk, der vidner klart om, i hvilken Retning On-

skerne gik ved Hoffet.

Og det forstaar sig, havde man ikke skyndt sig, var

den gunstige Lejlighed til at blive af med Bernstorff

gledet af Hænderne. Panins Hidsighed tabte sig nemlig

hurtig. Han havde slet ikke sendt Sacken nogen Ordre

i Anledning af Bernstorffs saakaldte Forbrydelse, inden

han tik Budskab om hans Afgang, og allerede i en Depe-

che af 24. November indberettede Schumacher om ham, at

han var ivrig for at stemme Kejserinden forsonlig mod
Danmark, og at det var lykkedes ham. Den 1. December

meldte Schumacher endog, at nu havde Bevægelsen gan-

ske lagt sig, og at han haabede, at der ikke mere vilde blive

Daiimaik- Norges Historie ITiO-lSll. V. 22
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Tale om den dansk-engelske Overenskomst ^t^). Dengang

havde man endnu ikke i Petersborg erfaret noget om Bern-

storffs Afskedigelse. Som en højst karakteristisk Afslut-

ning i)aa det hele, en Slutning, der kaster et eget Lys

over, hvor hæseblæsende Iveren havde været for at blive

af med Bernstorff, kommer saa. at Katharina II, for hvis

Yrede man havde været saa bange, blev alt andet end til-

freds ved at faa Budskab om hans Afskedigelse. Ikke alene

ytrede hun til den engelske Diplomat Harris, at det var

en afskylig Usandhed at sige, at hun havde virket til

Bernstorffs Fald: men hvad der er endnu langt mere be-

tegnende, hun blev saa ærgerlig over Afskedigelsen, at

Panin maatte doje store Ubehageligheder af hende, fordi

der faldt den Mistanke paa ham, at han havde havt Del

i den. Hun sagde blandt andet i en forbitret Tone til

ham: »Man siger, at det er Dem, der ved Hjælp af

Kongen af Preussen har faaet styrtet Bernstorff i Dan-

mark !c^ Det blev endog fortalt i Petersborg, at hun i

det første Øjeblik vilde sende Bernstorff Andreas Orde-

nen, som bekjendt den højeste russiske Orden, men at

man dog havde faaet hende derfra 2^). Det kan kun be-

klages, at det ikke skete. Det vilde have gjort en egen

Virkning paa Juliane Marie og Guldberg, ikke mindre end

paa Frederik II og det franske Diplomati! Aabenbart er

Katharina II, om hun end i det første Øjeblik var bleven

opirret imod Bernstorff, især ved den Skildring, Panin

gav hende, dog hurtig kommen til at se større paa, hvad

der var sket, end hendes hidsige Udenrigsminister gjorde.

Hun er bleven klar paa, at, hvad der end kunde siges paa

den dansk-engelske Overenskomst, var det ikke nogen stor

Sag, og at den slet ikke hindrede Regeringen i Kjoben-

havn i at opfylde sine Forpligtelser imod Neutralitets-

forbundet. Hun vidste desuden god Besked om Bernstorffs

Dygtighed og Iver for et nøje Forhold imellem Danmark-

Norge og hende.
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J)a Bernstorff gik af, blev det uvenlraget Tliutt at

paatage sig Udenrigsministerforretningerne i den korte Tid,

der maatte gaa. inden den, der var udset til at overtage

j\Iinisterstillingen, nemlig Baron Markus Gerhard Eosen-

crone, som dengang var Statsafsending i Berlin, kunde

komme hjem. Dennes officielle Udnævnelse er af 4. De-

cember 1780. Der knytter sig for os den særlige Inter-

esse til Kosencrones Udnævnelse, at han var Nordmand

og som saadan den første, der har beklædt en Statsmini-

sterplads i den dansk -norske Stat. Hans Udnævnelse

bliver for saavidt et Skridt i den stedse stærkere Opfat-

telse af Nordmændenes Ligestilling med de Danske og alt-

saa ogsaa af Norges med Danmark, der er betegnende for

den sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede. Men forov-

rigt var der intet mærkeligt ved Kosencrone. Han var

en hæderlig, men ingenlunde bet3-delig Mand, der da heller

ikke paa nogen Maade hidtil havde udmærket sig særlig.

Naar Valget faldt paa ham, var den ledende Grund sik-

kert den, at han var en medgjørlig Mand, der ikke vilde

gjøre Vanskeligheder ved at lade sig stille paa den Plads,

der tiltænktes ham tra Kabinettet, nemlig faktisk som en

Slags Direktør, medens Guldberg skulde være den overst

ledende og kunne gribe ind ved Breve og paa anden Maade,

naar han vilde. Guldberg ønskede et Forhold imellem sig

og Ministeren, der svarede til det, hvori Struensee havde

villet staa til Osten, da han tog ham til Udenrigsmini-

ster. Man kan opfatte det som betegnende for det noget

lavere Trin, hvorpaa Rosencrone blev stillet, at han fore-

løbig blev Udenrigsminister uden endnu at faa Sæde i

Statsraadet. At han har refereret sit Departements Sager

her, ligesom Kollegiecheferne overhovedet plejede at gjøre,

er imidlertid en Selvfølge ^^).

Bernstorffs andet Embede, Stillingen som Direktør i

Tyske Kancelli, blev overdraget den bekjendte A. G. Car-

stens (17. November), der havde stor Anseelse som den

22*
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dygtigste Deputerede i Kancelliet. Han fik Referat i De-

liberationsstatsraadet. medens Eeferatet for Kongen forbe-

holdtes et af Statsraadets Medlemmer. Man kan. naar man
borer dette, ikke lade være at tænke paa, at den Ordning,

der nu indfortes, netop var den samme, som havde gjældt

i de sidste Aar før Mageskiftet, den, imod hvilken Saldern

havde gjort saa stærk Indsigelse, støttende sig til den For-

bitrelse, det mentes at ville vække iblandt den holstenske

Adel, naar ikke en Mand af dens egen Midte beklædte Stil-

lingen som Chef for Tyske Kancelli og refererede Sagerne

for Kongen. Der hortes imidlertid ikke en Lyd af Mis-

fornøjelse nn i 1780 til Trods for, at Carstens var en

borgerlig Mand. og uagtet Eeferatet for Kongen kom i

Hænderne paa et af Statsraadets Medlemmer.

Foruden de Embedsforandringer, som vi her have dvælet

ved. fremkaldtes der ogsaa den ved Bernstorffs Afgang, at

Schimmelmann fratraadte sin Stilling som dansk-norsk

Minister i den nedersachsiske Kreds. Bernstorffs Afsked

gik ham til Hjærte. Den er, A'trede han, en Pind til min

Ligkiste ^^). Da han i sin diplomatiske Stilling havde

Udenrigsministeren til overordnet, vilde han nu ikke staa

under en ny Udenrigsminister. Derimod havde han al-

deles ikke Lyst til at opgive sine andre langt vigtigere

Stillinger. Dem beholdt han altsaa, og til Efterfølger i

den nedersachsiske Kreds tik han efter sit Onske en af

sine egne Sønner.

Bernstorffs Fald havde betydet Kabinettets Sejr. Det

var derfor rimeligt, at den Mand, der her var den sty-

rende, Gruldl)erg. kom endnu højere op, end han hidtil

havde staaet. Den 22. November blev han udnævnt til

Gehejmeraad, og den 1. December fik han en Kabinets-

skrivelse, hvorved det meldtes ham, at han var udset til

at være Medlem af Gehejmestatsraadet, fra denne Dag at

regne, men at Kongen vilde give ham nærmere Befaling,

naar han skulde tage ordentligt Sæde deri^''). Meningen
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hermed kunde kun være den, at han skulde gjadde for

ganske ligestillet med Medlemmerne af Statsraadet. Men
det var ikke i dette, det var i Kabinettet, at han kunde

udove storst Indflydelse, og her vedblev han derfor at have

sin Gjerning.

For Bernstorff kom Afskedigelsen som en fuldstændig

Overraskelse. Han anede endnu intet om, hvorledes hans

Virksomhed som Udenrigsminister var gjort umulig ved

Guldbergs og Arveprinsens Brevvexling med Schumacher,

og han havde troet, at man vilde afholde sig fra alle For-

andringer i Statsraadets Sammensætning, saalænge indtil

Kronprinsens Mindreaarighed var til Ende^'). I Begyn-

delsen antog han, at hans Fald skyldtes Kongen af Preus-

sen, og at denne havde udvirket det ved Hjælp af Juliane

Maries Broder Prins Ferdinand af Brunsvig, der havde

været hele Oktober Maaned i Kjobenhavn og var rejst den

4. November 32); men senere kom han under Vejr med,

fra hvilken Kant Slaget var kommet. Hvor pinlig end

Overraskelsen havde været for ham i forste Ojeblik, maa

man dog kalde Afskedigelsen en for ham lykkelig Begi-

givenhed. Saaledes som Guldbergs Attraa efter at gribe

ind i den udenrigske Styrelse var voxet, vilde en Fortsæt-

telse af Virksomheden som Udenrigsminister have været

fuldstændig utaalelig for Bernstorff. Intet var fra den

Side set sandere, end naar der i den kongelige Skrivelse

af 12. November var talt om de Ubehageligheder, han

vilde komme til at føle, hvis han ikke blev fritaget for

sin Stilling. Han havde desuden, som den senere Hi-

storie vil vise, godt af at maatte leve nogle Aar udenfor

Embedsfon'etninger, indtil der i 1784 atter skulde komme

et Tidspunkt, da han kunde træde ind i Eegeringen, og

det under Forhold, der vare langt heldigere for ham.

Afskedigelsen var ikke mindre en lykkelig Begivenhed

for ham, for saa vidt han ved den kom til at faa et me-

get stærkt Indtryk af, i hvilken Grad der fra alle Sider
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blev sat Pris ])aa haui, og hvilken Deltagelse han vakte.

Her skal ikke tænkes paa, hv.ad der kom frem af Vidnes-

byrd om Sympathi fra hans egen Kreds, i hvilken han

var æret som en Halvgud. Der var ikke Ende paa den

Harme over hans Fald. som Damer og Herrer i den

folte. Man var i en exalteret Stemning, som om Landet

maatte gaa til Grunde. Alt sligt kunde han tage som en

skyldig Tribut fra sine nærmeste. Storre Værd maatte

det have for ham. at udenlandske Statsmænd, deriblandt

selve yergennes, der dog havde været yderlig misfornøjet

med hans Forkjærlighed for England, 'greb Lejligheden til

at bevidne ham deres Højagtelse. Men mest maatte det

gribe ham at se, hvorledes han. der dog ved sin kjendte

Misfornøjelse med Indfødsretsloven havde stillet sig i Mod-

sætning til den voxende nationale danske Bevægelse, og

som havde levet i en vis aristokratisk Afsluttethed. nu

var Gjenstand ikke alene for almindelig Tillid, men ogsaa

for, hvad man maa kalde Kjærlighed. Der kommPr her

noget hidtil ukjendt frem i vor Historie. Ved ingen Mi-

nisters Afskedigelse her i Landet havde Stemningen lagt

sig for Dagen paa en saadan Maade: selv ved hans On-

kels Fald havde der ikke været mere end et svagt Tillob

dertil. Paa den ene Side er dette et Træk, der hører

med til alt det, der vidner om, at den offentlige Mening

var i Indvikling, paa den anden Side viser det, hvorledes

en fra Karakterens Side udmærket og tillige højt begavet

Mands Ry ganske stille kan brede sig i vide Kredse.

Naar Kjøbenhavns Kjobmandsstand kom i stærk Bevægelse

ved Efterretningen om hans Afskedigelse, og naar Aktier

faldt (de asiatiske endog 20 pCt.). er det et Vidnesbyrd

om. hvor stor Tilliden havde været til hans Omsorg for

Handel og Skibsfart, blandt andet om. at den engelsk-

danske Overenskomst af 4. Juli mindst af alt. saaledes

som hans Modstandere have paastaaet, kunde gjælde for

at have skadet Skibsfarten. Hertil kom. hvad der er
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ganske naturligt, at Stemningen blev opskræmmet ved

Kygterne om den store forestaaende Udrustning af 20

Linieskibe og 10 Fregatter, en Udrustning, der syntes at

kunne tyde paa, at Staten nu vilde blive draget med ind

i Krigen, og som oven i Kjøbet ikke kunde gaa for sig,

uden at Masser af Matroser bleve tagne bort fra Handels-

flaaden. Men endnu mere lægger man dog Mærke til,

hvad der fortælles om den Sorg og Deltagelse, som Bud-

skabet om hans Fald vakte rundt omkring. Saaledes bru-

ger en Svoger af P. C. Schumacher, en Etatsraad Kling-

berg. i et Brev til denne det Udtryk om Bernstorff i Anled-

ning af Afskedigelsen: ^^Den af Publico saa elskede Greve«,

og der er i andre Breve fra hin Tid blevet fortalt om. at

Folk raabte Leve for ham udenfor hans Palæ. og at der

blev vist ham ærbodig Hyldest, naar han gik igjennem

Gaderne. »Den hele Byc skriver Kr. D. Keventlow 17. No-

vember i et Brev, »sørger, som om den havde mistet en

Fader«, og i et andet Brev fra samme Tid hedder det, at

netop de egentlige Danske vare de ivrigste for at vise

Bernstorff deres Harme over hans Afskedigelse =^^).

Selvfølgelig er det en Lykke for en Mand at opleve

sligt, ikke mindre end det var en Triumf for ham at

mærke, at de. der have ladet ham falde, ikke turde være

det bekjendt. Han havde ogsaa en levende Følelse deraf,

og. inderlig from. som han var. følte han sig Gud tak-

nemmelig derfor. I slige Stemninger havde han kun

liden Lyst til at være bitter imod dem, der havde styrtet

ham, og han søgte at dæmpe den ophidsede Stemning,

der herskede i hans Kreds. I sin Piørelse over den Hyl-

dest, der vistes ham fra alle Kanter, skrev han til D.

Reventlow: »Saafremt jeg kunde skille min Sag fra Sta-

tens, vilde jeg være det lykkeligste Menneske paa Jorden.

Alle' lige fra de laveste Klasser i Folket og op til de

højeste vise mig en Venlighed, der er saa udpræget og
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saa sjælden, at jeg undser mig ved at være Gjenstand

for de alt for vidt gaaende Udbrud deraf« 3^).

Der laa en Betydning deri, som gik langt ud over

Øjeblikket. Han. der ved Begejstringen over Indfudsrets-

loven havde havt en pinlig Følelse af endnu at staa som

den fremmede i det danske Folk, lik nu et uudsletteligt

Indtrjk af, at det holdt ham for at være en af dets egne,

ja for at være en af de ypperste, det ejede. Det vakte

ganske tilsvarende Følelser til Live hos ham. Naar han

nu gik bort, har det sikkert været i det Haab engang at

kunne vende tilbage og vie Staten og Folket Resten af

sit Liv.

Sextende Kapitel.

Guldbergs Program for Statens udenrigske Politik. — Det væbnede
Neutralitetsforbund og samtidige Forhold udadtil 1780—1783.

B<JernstortT udtalte nogen Tid efter sin Afskedigelse i

Anledning af Eosencrones Udnævnelse til Udenrigsmini-

ster, at han vilde have fundet det rigtigst, om man havde

givet denne Stilling til selve Guldberg. Det var ham
nemlig klart, at det vilde blive denne, der vilde faa mest

at sige med Hensyn til den udenrigske Politik, og det

forekom ham naturligt, at han da ogsaa var den, der drev

Forhandlingerne med de fremmede Kabinetter og Ministre

og tydelig stod som den, der havde Ansvaret derfor. Men
en saadan Ordning passede ikke til det Kabinetsstyrelses-

system, der nu efter Bernstorffs Afgang tydeligere end

tidligere skulde fremmes. Itolge det burde neto)) Uden-
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rigsst\relseii lulgiia fra Kabinettet, og det skulde fastslaas

som det rette Forhold imellem det og Udenrigsministeren,

at han i Hovedsagen handlede efter Instrux derfra, og

saaledes at Kabinettet kunde gribe ind og tage Initiativet,

naar det vilde*). Og selv um udenrigske Sager stadig

skulde forhandles i Statsraadet, vilde dog dettes Indfly-

delse paa Styrelsen af dem i det hele nødvendigvis med
det samme blive trængt tilbage.

Det nye System paa dette Omraade indviedes paa det

klareste ved en enkelt Regeringshandling. En Kabinets-

ordre af 3. December 1780 b«Kl Guldberg som > vores

Statssekretær, og som den, der kjender vores Vilje, at op-

sætte sine Tanker kort og fuldstændig« om den udenrigske

Politik. Han affattede da en længere Betænkning (6. De-

cember), og efter at den havde været taget under Over-

vejelse af Statsraadet, og »alle dettes Medlemmer havde

fundet den i alle Maader stemmende med vores virkelige

System og vores Stats sande Vel«, sendtes den ved en

Kabinetsordre til Rosencrone, for at han kunde rette sig

derefter. Hermed var hans og i det hele Statsraadets

Forhold til Kabinettet gjort klart. Mon Schack Rathlou,

den Tanke ligger nær. ikke har følt sig berørt paa en

ejf^ndommelig Maade ved Modsætningen imellem Efter-

aaret 1772. da hans Votum i Anledning af den daværende

politiske Krise havde havt saa meget at sige, og saa Oje-

blikket nu, da Statsraadet fra Kabinettet fik tilsendt Pro-

grammet for det politiske System! Den Forhandling, det

selv kunde føre om dette, var kjendelig en Skinforhand-

ling. Naturligvis kunde Betænkninger om foreliggende

Spørgsmaal ved visse Lejligheder blive afkrævede de enkelte

Medlemmer som Schack Rathlou; men Styrelsen var paa

dette Omraade alligevel gledet Statsraadet af Hænderne.

De fremmede Regeringer og deres Diplomater vare i de

følgende Aar ikke i Tvivl om, at Guldberg var den egent-
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lig styrende, og at Rosencrone ikke kunde handle paa

egen Haand.

Ja. denne maatte ogsaa linde sig i. at Guldberg, naar

det lystede ham, greb ind ved Skrivelser til Diplomaterne.

I det mindste stod han i regelmæssig Brevvexling med

den Diplomat, der repæsenterede Danmark-Norge paa det

vigtigste Sted, nemlig med Schumacher i Petersborg.

Der var da heller ingen Statsafsending, der i den Grad

nød hans Tillid som denne, der ogsaa snart avancerede til

at blive »befuldmægtiget Minister^^ og til med det samme
at blive ophøjet i Adelsstanden (4. September 1782).

Ingen Fortrolighed kunde være større end den. med hvil-

ken Guldberg i disse sine Breve udtalte sine 'Tanker om
udenrigske Forhold. I Sammenligning med disse Breve

vare Rosencrones Depecher, om de end kunde indeholde

nødvendige og vigtige Ordrer, kjendelig af ringere Betydning.

Men hvad var det, det maa vi først vide, for et po-

litisk System, der ifølge Guldbergs ovennævnte Betænk-

ning nu skulde følges? Hovedpunktet i det var i nøje

Overensstemmelse med de Udtalelser af ham, vi allerede

kjende, at der burde holdes nøje Venskab med Rusland.

Dette var visselig ikke en Ophndelse af ham. Opfattelsen

af, at denne Stat maatte være den vigtigste Forbundsfælle,

havde været slaaet fast siden 1765. Hvad der dengang

havde været den ene Hovedgrund til. at man mente dette,

havde været Ønsket om at ende den gamle gottorpske

Tvist, og ved det holstenske Mageskifte var her kommen

en fredelig Afgj øreise; men den anden Hovedgrund, Ønsket

om ved et Forbund med Rusland at umuliggjøre en fjendt-

lig Politik fra det svenske Kongehuses Side, var efter det

Forhold, hvori man var kommen til Gustav III, nu ligesaa

stærkt tilstede som tidligere. Og dette vejede saa meget

i Guldbergs Øjne, at han mente, at der udelukkende maatte

lægges Vægt paa Forbundet med Rusland. »Denne Stat«,

skriver han i Betænkningen af 6. December, »er os den
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bedste liumlsiurvandt, thi den er for Sverige, vores Arve-

fjende, forskrækkelig, siden han der har en overmægtig

Nabo . . . Efter at de holstenske Stridigheder ere afgjorte,

trænger Danmark kun til denne ene Alliance.«

Ved Siden deraf dannede (fuldberg sig imidlertid

nogle ret paafaldende Forestillinger om, hvorledes en nøje

Forbindelse med Eusland skulde kunne hæve Danmark-

Korges Betydning i det europæiske Statssystem. »En

Magt af anden Orden«, siger han, »bliver betydelig, naar

en Magt af den forste tra^nger dertil«. Idet han gik ud

herfra, mente han, at man særlig kunde »unde Eusland

sin Vægt og sin Anseelse i Europa« ; dets Overmagt vilde,

naar Danmark blev duelig regeret, give dette en Olans og

en Agtelse, som det uden Rusland ej kunde paastaa. Vi

erindre, at den ældre Bernstorff havde havt den fantasti-

ske Tanke, at den dansk-norske Stat kunde udvikle sin

Flaadestj'rke til 50—60 Linieskibe, saaledes at den derved

kunde hævde en nogenlunde ligeberettiget Stilling ved

Siden af Rusland. Guldberg havde intet saadant Haab

om Udvidelsen af Flaaden; men han mente, hvad der var

endnu langt ubegribeligere, at ogsaa uden det var der

ingen Betænkeligheder for Danmark ved en Forbindelse

med en saa overlegen Stat som Rusland, og at Danmark

kunde have Vægt i selve dette Land, blandt andet, fordi

man »i Ruslands store Planer ofte behøver, ja endog ikke

kan undvære os«. »Vi have da aldrig, naar vi bruge For-

stand og handle snildeligen, at frygte for Ruslands Over-

vægt eller at skjælve for en Dependance«. En mere naiv

Tankegang har man ondt ved at forestille sig; men den

er, hvad det her kommer os an paa, betegnende til at

vise, hvorledes den politiske Stilling laa i et Rosenskjær

for Guldberg i det Øjeblik, han saa at sige fik den uden-

rigske Styrelse i sine Hænder.

Ganske vist saa han rigtig, at Danmarks Grænse ved

Elb^n var et meget svagt Punkt, og han troede, at om
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Preussen end ikke var vor Nabo, var det dog >nært nok

og blevet mægtigt nok til at anses som den allerbetydelig-

ste Nabo«. Men alligevel var han, som allerede nævnt, langt

fra at opfatte det paa den Maade, som Bernstorfferne gjorde

det, nemlig som en Stat. der ifulge sine Institutioner og

sine krigerske Traditioner maatte blive farlig for alle Stater

i dets Nærhed. Han var langt mere tilbøjelig til at mene,

at der kunde komme Farer fra Østerrig, denne Stat, der

havde opslugt og vilde opsluge alle sine mindre Naboer,

og som det var en Lykke for Danmark ikke at grænse op

til. Preussen derimod stod for ham nærmest som dan-

nende en heldbringende Modvægt i Tyskland imod det, og

desuden var det Ruslands Forbundsfælle I sDet har«', ud-

talte han, »til sin Sikkerhed imod det osterrigske Hus, sin

Arvefjende, fundet en Alliance med Rusland lige saa nød-

vendig, som samme for Rusland er med os«. Ad den

Vej knyttedes der efter hans Skjon for Danmark ogsaa

et middelbart Venskab med Preussen. >og derved'<, siger

han, »synes vor Sikkerhed at have naaet al menneskelig

Fuldkommenhed«

.

Foruden de gode Virkninger, som Forholdet til Rus-

land ogsaa paa denne Maade tik, kom den Tanke frem

hos ham, der i og for sig var ganske berettiget, at dette

Forhold kunde skabe Danmark og Norge ukonomisk Gavn

ved den Skibsfart af forskjellig Art, der kunde drives i

Læ heraf, og han skærpede det lige til at haabe, at

det engang kunde lykkes at gjore Kjobenhavn til et vig-

tigt Oplagssted for russiske Varer. Men medens dette laa

i Fremtidens Skjod. mente han, at Rusland i Ojeblikket

ved at stifte det va^bnede Neutralitetsforbund havde tonet

Flag paa en saadan Maade. at Danmark-Norge som so-

farende Stat kunde tænkes at ville hoste store Uoder deraf.

Vi mindes, med hvilken Varme, han i 1780 i sine Breve

til Schumacher havde udtalt sig om de mageløse Fortje-

ner, Kejserinden havde indlagt sig ved at faa dette For-
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bund i Stand. Og det store Maal. som Forbundet skulde

føre til at naa. var en saakaldet Code maritime, hvis fornem-

ste Artikel vilde blive: »Neutralt Skib, frit Gods'^. Denne

Søret ventede man at gjøre antagelig +"or alle Magter«;

de bourbonske Hoffer havde allerede erklæret sig for den,

og England vilde næppe kunne undgaa det. En saadan

Sørets almindelige Vedtagelse vilde blive til Vinding for

Danmark og Norge. Men Guldbergs Forhaabninger gik

endnu videre. Da Rusland med saa megen Heftighed

©nskede at skabe en Code maritime, kunde man maaske

som Lun for den Hjælp, man her ydede det, vinde dets

Støtte til at opnaa at faa Gen Krabben Evland i Vest-

indien. Det horer til Guldbergs Besynderligheder, at Er-

hvervelsen af denne lille 0, hvis Tilværelse næppe nogen

nu aner. i hans Øjne var et virkelig stort Maal at tragte

efter. Dengang St. Croix 1733 kjobtes af Frankrig, havde

man haabet tillige at kunne komme i Besiddelse af denne

som et Tillæg til den ny erhvervede Koloni: men det

var blevet opgivet igjen. da Spanien, der gjorde Krav paa

Ejendomsretten over den forøvrigt ubeboede O, modsatte

sig det. Ogsaa J. H. E. Bernstorff havde havt nogle For-

haabninger i den Retning^). Men nu optog Guldberg Tan-

ken med en ganske paafaldende Iver. Det var. som om
det omtrent var en Velfærdssag for Danmark, om man
kunde komme til at plante Sukkerrør paa den ubetyde-

lige 0.

Hvad nu fremdeles England angik, saa var Guldbergs

Stemning med Hensyn til det meget kjulig. Den For-

skjel. der her var paa hans og Bernstorffs Synsmaade. gik

dog ikke saa vidt, at han misbilligede den Overenskomst,

Bernstorff havde faaet sluttet med England 4. Juli 1780;

den lyste Regeringen i Kuld og Kjøn efter Bernstorffs Fald,

end mindre strakte den sig til. at Guldberg oversaa den

Nødvendighed, der var for ^at agte og varsom begegne«

den store Søstat. Englands »Vedligeholdelses var i hans
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Øjne en Xodvendighed, blandt andet for. at de bourbonske

Stater ikke skulde faa Overvægten. Han mente, at man
maatte ønske, at den store Krig, der netop nu rasede,

ikke kom til at ramme det baardere, end at det beholdt

sine Øer ved Amerika og de nordlige og vestlige Dele af

Amerika, blandt andet for at »Amerikanerne, omfattede af

England, hverken skulde blive næsvise eller uregerlige«;-

men han vilde dog have, at en Del af Nordamerika skulde

løsrives fra det. Naar det skete, vilde dets store Overvægt

være forbi, og saa kunde Krigen maaske fore til. ^>at vi

med Eusland«; blev baade dem og de bourbonske Stater

voxne. Derved vilde man opnaa at se ^»vores Flag alle-

vegne i Ære og Freden engang vedlige i Søen«. Nogen

nærmere Tilslutning til England ønskede han. som man
veed, aldeles ikke.

Man faar, naar man gjennemlæser denne Betænkning^)

af 6. December 1780. hvoraf de vigtigste Træk her ere

meddelte, uvilkaarlig det Indtryk, at Guldberg har følt en

Nydelse ved at sammenstille, hvad der skulde gjælde for

ufravigeligt Program for den udenrigske Styrelse. Han
havde her givet et Helhedsbillede af, hvordan dansk Po-

litik burde være. Tillige føler man den selvsikre Bestemt-

hed, hvormed han mener at kunne fastslaa baade de for-

skjellige Staters Politik og den Holdning, Danmark burde

indtage. Det er. som om han kunde se sikkert ind i

fremtiden. Det Billede, han nu udkaster af denne for

Danmark-Norges Vedkommende, trygt som det var ved

Rusland og Preussen, og med Udsigten til at spille en

imponerende Rolle som Ruslands Forbundsfælle uden at

være trykket af dettes Magt, er, som allerede antydet, af-

gjort lyst.

Yi skulle i det følgende faa at se, hvorledes det gik

med disse Luftkasteller. Her bør det dog strax siges, at,

naar han saa stærkt vilde lade Danmark-Norge ligesom

gaa op i at være Ruslands Forbundsfælle, hang dette ikke
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sammen med en saadan" Taabeliglied som den at ville

lade Staten spille en Eolle med i de Angrebskrige, Rus-

land kunde falde paa at fore. Han holdt paa, at det kun

var Forsvarsforbund, der knyttede vort Fædreland til Rus-

land, og saa mente ban tillige, at, naar ilenne Stat op-

traadte paa fredelig Vis ved diplomatiske Midler, skulde

Danmark-Norge kunne være med deri og faa sin Del af

Æren. Ganske vist, et Forbund havde vort Fædreland

med Rusland, der ikke alene var et Forsvarsforbund. Guld-

berg vidste godt, at det 12. August 177.3 traktatmæssig

havde forpligtet sig til at angribe Sverige, naar Rusland

mente, at Øjeblikket var kommet til med Yaaben i Haand

at blande sig i de svenske Forfatningsforhold. Men i

Virkeligheden haabede Guldberg til det yderste at kunne

undgaa Krig med Sverige. Den udprægede Uvilje imod

dette Land, som man mærker hos ham. naar han snart

taler om det som en lurende Fjende, snart bruger Udtryk

som det skiydende Sverige, de graadige Svenske o. a. 1.,

forhindrede ham dog heldigvis ikke fra at se koldblodig

og forstandig paa Forholdet til denne Stat. Han mente,

at Danmark-Norge militært set var mindst lige saa stærkt

som den, og naar hertil kom Forbundet med Rusland og

det gode Forhold til Preussen, var der efter hans Mening

ingen Grand til at frygte for den »kongelige Overmagt«,

som Gustav III havde vundet i Sverige. Man kunde

bruge sine Penge langt bedre til at »bygge Skibe, for-

bedre vort Land og styrke vor Sø- og Landmagt«, end til

at udøse dem for at deltage i Rigsdagskampe i Sverige.

»Næppe«, tilføjer han, »har desuden fremmede Magter

nogensinde omvæltet en Nabostats Regeringsform j. Guld-

berg, det er det værdt at lægge Mærke til, kommer her med

sin Ulyst til at blande Staten i de svenske indre Forhold

til at stille sig paa samme Standpunkt som Struensee^)
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Den udenrigske Sag, der laa lige for som den vig-

tigste efter Bernstorffs Fald. var naturligvis Udviklingen

af det væbnede Xeutralitetsforbund. Hvor ivrig Guldberg

end havde været for det. havde det dog i hans Øjne en

alvorlig Skyggeside, og det var den samme, der ogsaa

havde været mest skræmmende for Bernstorff, at det nem-

lig efter Kejserindens Plan tillige skulde omfatte Holland.

Imidlertid havde allerede Bernstorff indset Nødvendighe-

den af at give efter for Kejserindens Ønsker, og faa

Uger før sit Fald havde han (18. Oktober) udstedt

Fuldmagt for Schumacher til paa Danmark-Xorges Tegne

at modtage Hollands Tiltræden til Forbundspagten. Øg-

saa den svenske Regering havde, uagtet den ikke med

venligere Øjne saa paa Muligheden af at faa Holland med

i Forbundet, ment at maatte gjøre lignende Skridt, og

Øptagelsen syntes altsaa at maatte være en afgjort Sag.

forudsat, at Hollænderne selv besluttede sig dertil. Men

til Uheld for dem gjorde de det først, da det allerede

var for silde. Dels den langsomme Forretningsgang, som

den hollandske Forfatning gjorde nødvendig, dels Strid

imellem det fransksindede og engelsksindede Parti i Ee-

publiken fremkaldte en saadan Forsinkelse i Forhandlin-

gerne, at det ikke forend i IS'ovember blev besluttet at

tiltræde Forbundet. Men da benyttede Englænderne sig

af Paaskud, der frembød sig, til at erklære Eepubliken

Krig 20. December, og det var først 4. Januar 1781. at

Hollændernes Tilslutning til Xeutralitetsforbundet blev

undertegnet i Petersborg. Den 8. Febr. 1781 tiltraadte

de Konventionerne imellem Rusland, Danmark-Norge og

Sverige. Da Krigen altsaa var erklæret, førend dette var

sket, og da Englænderne som Krigsaarsager anførte For-

hold, der laa forud for Forbundets Afslutning og intet

havde at gjøre med dette, var der givet et godt Paaskud

til at slippe for at tage sig af Hollænderne, hvis man

helst vilde være fri for dem. Dette var. som vi vide. i
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høj Grad Tilfældet baade i Kjobenhavn og i Stockholm, og

da ogsaa den russiske Regering havde faaet store Betænke-

ligheder ved at have dem med efter Bruddet imellem dem

og England, kom de, trods deres ivrige Forestillinger,

aldrig til at faa den ringeste Gavn af Forbundet. Man vilde

nemlig kun opfatte dem som neutrale i Forhold til Frank-

rig og Spanien og altsaa beskytte dem imod Kapere fra

disse Lande *j; men et Tilsagn herom var ikke stort andet

end en Haan, da de vare disse to Staters Forbundsfæller

imod England og altsaa ikke bleve forulempede fra deres

Side. Det havde ikke mere at sige, naar Rusland tilbod

dem. at det i Forening med Danmark-Norge og Sverige

vilde mægle en Særfred imellem dem og England^), thi

dette fik ikke Gnist af Betydning.

Da man altsaa var bleven fri for Hollænderne, kom
Forbundet til at ligge i et dobbelt lyst Skjær for Guld-

berg. Og saa var oven i Kjøbet Forholdet til Rusland

saa godt som vel tænkeligt. Den Tanke, Guldberg havde

havt, at Bernstorffs Afskedigelse skulde gjøre et fordelag-

tigt Indtryk i de russiske Regeringskredse, viste sig for

Panins Vedkommende ganske rigtig. Misfornøjelsen der-

ovre med den dansk-engelske Overenskomst af 4. Juli 1780

svandt fuldstændig, efter at Regeringen i Kjøbenhavn

havde oversendt en Memoire, hvori der, for en stor Del

paa Grundlag af Bernstorffs Udkast, var gjort Rede for

denne Sags Sammenhæng og Betydning. Selv om Kejser-

inden personlig ikke havde ønsket Bernstorffs Afgang,

vidste hun dog, at Rusland fuldt ud kunde stole paa

Guldberg, og hun havde da ogsaa omtrent paa denne Tid

sendt ham en kostbar Tabatiere som Present^).

Efter alle de store Ord, der vare udtalte fra hendes

Side om, hvad der skulde udrettes for den neutrale

Søfart, maatte man vente, at hun vilde have sat Kraft

ind paa at værne om, at Forbundets Grundsætninger

agtedes, og tillige paa at virke for at grunde en ny

Danmark-Norges Historie 1720—ISU. V .
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Fremtidens Soret. Men det var Synd at sige, at hun,

da det kom til Stykket, gjorde stort for at naa dette dob-

belte Maal. Ja, ganske vist udvidede hun Forbundet ved

efterhaanden at give den ene Magt efter den anden Plads

i det, nemlig baade Preussen, Portugal og Neapel, som

hun lod tiltræde det henholdsvis den 19. Maj 1781,

den 24. Juli 1782 og den 21. Februar 1783. Den tyske

Kejser endelig sluttede den 9. Oktober 1781 efter hendes

Opfordring en Overenskomst om at deltage i Forbundet,

der dog udelukkende gjaldt Rusland^). Et andet Skridt

til Gjennemforeise af aSTeutralitetskonventionen i Overens-

stemmelse med en separat Artikel i Forbundstraktaten var

det, at Kusland, Danmark-Norge og Sverige erklærede og

fik anerkjendt, at Østersøen skulde gjælde for et lukket

Hav, d. V, s. at ingen af de krigsførende Magter maatte

sende Kapere derhen eller udøve Fjendtligheder der imod

hverandres Skibe.

Derimod var det lidet eller intet. Kejserinden gjorde

for at lade Forbundet optræde paa en imponerende Maade.

Guldberg havde kjælet for den Tanke, at en mægtig

Flaade, sammensat af en anselig Mængde Linieskibe fra

Rusland og de nordiske Stater, skulde skræmme fra alle

Overgreb mod deres Handelsskibe. En saadan samlet Ud-

rustning mente han, vilde give Tanken om Repressailler

Vægt. Men herpaa vilde Katharina H ikke indlade sig.

Regeringen i Kjøbenhavn fik at vide, at den store Ud-

rustning paa tyve Linieskibe, som Guldberg havde stillet

i Udsigt fra dens Side, ikke forekom hende nødvendige),

eller med andre Ord, at hun ikke ønskede den, og den

faldt altsaa bort. Man nøjedes i Kjøbenhavn med ligesom

i de nærmest foregaaende Aar at holde omtrent en halv

saa stor Styrke i Søen.

Højst sandsynlig hang denne Brist paa Iver fra Rus-

lands Side sammen med en Forandring, der i en meget

vigtig Henseende netop paa dette Tidspunkt fandt Sted i
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dets Politik, I Aaret 1780 havde Kejser Josef II besøgt

Katharina U i Mohilew, og de Samtaler, der ved denne

Lejlighed fandt Sted imellem dem, bleve Indledningen til,

at det hidtil saa varme Forhold imellem Rusland og

Preussen slappedes, og at det nu blev Østerrig, med hvem

Katharina modtes i sine politiske Planer. Der opstod her

en gj ensidig Tilnærmelse imellem dem, som lige til den

franske Revolutions Udbrud stærkt skulde fængsle Euro-

pas Opmærksomhed. I Stedet for, at Osterrig hidtil havde

gjældt for en Modstander af Ruslands Udvidelsesplaner

imod Syd, saa Katharina Josef komme hende imøde her,

og under de forskjellige Overenskomster med ham, der i

den følgende Tid fandt Sted, udvikledes Planerne hos

hende ikke alene om Erobringen af Krim, men ogsaa om
at fortrænge TjTkerne fra Europa og gjenoprette det

græske Kejserdømme under en af hendes egne Efterkom-

mere, altsaa som et russisk Sekundogenitur. Idet hun

mere og mere gik op heri, tabte i Sammenligning dermed

det væbnede Neutralitetsforbunds Sag sin daarende Glans

i hendes Øjne, og hun kom efterhaanden uvilkaarlig til

atter igjen at nærme sig til England, som hun mente,

vilde gjøre mindre Modstand end Frankrig imod hendes

orientalske Planer^).

Yi erindre, hvor stor Vægt Guldberg i sin Betænk-

ning af 6. December 1780 havde lagt paa Forbundet imel-

lem Rusland og Preussen, hvorledes han i det havde set

en Støtte for den dansk-norske Stat, der ikke kunde tæn-

kes bedre, og nu var dette Forbund tydelig ved at op-

løses, medens Rusland stærkt nærmede sig til Østerrig,

hvis Politik han var saa bange for. Og Juliane Marie,

der ret havde nydt det fortrolige Forhold, hvori Kejser-

inden havde stillet sig til hende, siden hun iik hende til

at give de brunsvigske Prinser og Prinsesser et Hjem i

Horsens, og som i sine Breve til Frederik II plejede at

faa Anfald af Henrykkelse, hvergang hun nævnede Katha-
23*
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rina II's Navn, hun maatte nu se hende svigte hendes

store Svoger. Det blev derfor, naar hun nu skrev til

denne, nødvendigt at istemme en Tone, der nogenlunde

kunde svare til de galdesyge Udfald imod Kejserinden,

som Frederik II brugte i sine Breve fra denne Tid, og

som kulminerede ved, at han om hendes Forbund med
Josef II imod Tyrkerne 1783 udtalte, at det ganske sva-

rede til, naar et Par Landevejsrøvere enes om at udplyn-

dre en uskyldig Tredjemand. Ogsaa for Guldberg stod

det som en ren Næverettens Politik, der her blev fulgt ^").

Han beklagede haardt Svingningen i den russiske Politik,

ikke alene af Hensyn til Preussen, »der trænger til Eusland

for at bestaa« ^^), og som mulig nu kunde blive tvunget

til at knytte sig sammen med Frankrig og Sverige, hvad

der vilde være farligt ^2), men ogsaa fordi den førte til,

at der slet intet Eftertryk fra russisk Side blev lagt paa

Rustninger og fælles Krydstogter, som kunde skaffe For-

bundet Anseelse. Siden dette ikke skete, var »alt«, som

han udtr3^kte sig, »et stort Intet«. Og de Udgifter, man
selv maatte bestride til Rustninger, vare omtrent spildte.

Som en Følge af denne Brist paa Iver fra russisk Side

vedbleve Spanierne at vise en utaalelig Fremfærd paa deres

tidligere Vis, og derfor maatte, som han udtrykte sig, »de

Svenske saavel som vi snakke for os selv, og liste os

igjennem, som vi bedst kan« ^'^).

Unægtelig skulde England, imod hvem Forbundet

nærmest var rettet, under saadanne Forhold ikke blive

skræmmet af det til at gaa ind paa de af det opstillede

Grundsætninger. Imidlertid indtog det dog til en vis

Grad en forsigtig Holdning, og det førte fra først af et

venligt Sprog baade imod Kejserinden og imod Regerin-

gen i Kjøbenhavn; men ligefremme Indrømmelser indlod

det sig ikke paa. Det hverken billigede eller forkastede

de Grundsætninger, man gjorde gjældende fra Forbundets

Side, men erklærede, at det selv stedse under Krigen var
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gaaet frem efter Retfærdighedens og Billighedens Princi-

per, og at det fremdeles vilde holde sig til de sluttede

Traktater, som kun kunde forandres efter fælles Overens-

komst^*). Taget efter Ordene var dette naturligvis nær-

mest en Indsigelse imod Forbundet, thi flexe af Englands

Traktater fastsatte f. Ex. netop ikke: »Frit Skib gjør fri

Ladning«. Man kunde altsaa vente, at det vilde forhindre

de forbundne Magter fra i deres Skibsfart at gjennemføre

denne Sætning. Den gamle Kontrabandestrid kunde ogsaa

fortsættes, undtagen for saa vidt dette Sporgsmaal for

Danmark-Norges Vedkommende havde faaet en ny Afgjø-

relse ved Aftalen af 4. Juli 1780. Til alt Held dristede

England sig imidlertid ikke til at sætte Sagen paa Spid-

sen, og det gav hemmelig sine Kapere Befaling til at

vise større Maadehold end tidligere *5), Aabenbart holdt

det det for klogest i Øjeblikket at fire; men, hvor lidt

der var Udsigt til, at det i Fremtiden vilde gaa ind paa

Forbundets Grundsætninger, viste den engelske Statssekre-

tær Lord Stormont, da han i Begyndelsen af 1782 rent

ud erklærede den russiske Statsafsending i London, at

England hellere vilde vove alt end traktatmæssig aner-

kjende disse Princip er*''). Da det daværende engelske

Ministerium (Ministeriet North) kort Tid derefter gik af

og afløstes, først af Ministeriet Rockingham og snart efter

.

af Ministeriet Shelburne, var det vel de forbundnes Haab,

at England skulde skifte Synsmaade i den Henseende*'),

og det kunde synes opmuntrende, naar Fox, der var Uden-

rigsminister i Ministeriet Rockingham, aabent udtalte til

den dansk-norske Afsending i London, at han i høj Grad

misbilligede de Fortrædeligheder, det tidligere Ministerium

havde voldt Danmark*^). Men Forhaabningerne om Til-

nærmelser fra engelsk Side slog fejl, England gav i Virke-

ligheden ikke en Tomme efter, og saaledes stod Sagen,

indtil Freden i Versailles blev sluttet*^).

Naar Guldberg havde udtalt, at man maatte se at
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liste sig igjennem. som man bedst kunde, kan det dog

mærkes, at det nu gik bedre end tidligere. Det var en

Fordel, at man havde faaet Kontrabandesporgsmaalet af-

gjort Ted Traktaten af 4. Juli 1780, og desuden optraadte

Englænderne, som allerede antydet, med et vist Maade-

hold. Ganske vist fattedes det ikke paa mindre Sammen-

stød. Der forekom ikke helt sjælden Opbringelser af

danske og norske Handelsskibe og Domfældelser af dem

ved engelske Domstole, som vakte levende Indsigelse fra

dansk-norsk Side. Indsigelser, som ogsaa kunde blive

gjengjældte med næppe altid ugrundede engelske Kla-

ger over, at danske Kjobmænd drev utilladelig Handel.

Engelske Kapere kunde endog tillade sig saadanne Over-

greb i Farvandene ved den norske Kyst. at det blev nød-

vendigt at lade Krigsskibe krydse langs denne for at

holde dem i Ave. Et Par af dem bleve ved en enkelt

Lejlighed opbragte af et dansk Krigsskib, en Opbringeise.

som den engelske Kegering først tog stærkt paa Yeje over,

men omsider blev nødt til at finde sig i 2°). Regeringen

i Kjobenhavn havde paa denne Tid i Dreyer en Statsaf-

sending i London, der med største Iver søgte at varetage

den danske og norske Søfarts Tarv. Den engelske Eege-

ring var da ogsaa i høj Grad forbitret paa ham og øn-

skede ham bort den ene Dag før den anden: men Guld-

berg holdt med Rette sin Haand over ham, der til Gjen-

gjæld fra sin Side. ligesom Schumacher i Petersborg,

synes at have set med Sympathi paa den Guldbergske

Styrelse, fordi den ikke udelukkede borgerlige fra at komme
frem 2^). I Stedet for at kald«: Dreyer bort efter Englands

Onske fik Guldberg ham gjort til Ridder af Dannebroge

som Anerkjendelse af hans »besATiderlige Nidkj'ærhed for

aUe Sager ved det engelske Hof«.

I Virkeligheden var der dog kun een alvorligere Sag

paa Bane : men den er ogsaa karakteristisk for den engel-

ske Politik. I December 1780 blev nemlig en Konvoy af
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10 Skibe opbragt i de vestindiske Farvande af 3 engelske

Kaperfregatter, ved hvilken Lejlighed Chefen for den Fre-

gat, der konvoyerede de danske Handelsskibe, uheldigvis

viste en stor Malconduite-^). I Anledning af denne Op-

bringeise forsøgte den engelske Regerin^ at opstille en

Forskjel imellem de franske Lande i Europa og i de an-

dre Verdensdele. Det skulde nemlig kun være danske og

norske Skibe tilladt at tilfore Frankrig, men ikke dets

Kolonier de traktatmæssig fastsatte Artikler. Dette var

aabenbart et Chikaneri af den værste Art, thi der stod

med klare Ord i Handelstraktaten af 1670, at den skulde

gjælde saavel udenfor som i Europa. Man kunde fristes

til at tro, at England har villet njtte denne Lejlighed til

at prøve paa at bringe Splid i Neutralitetsforbundet. Da

nemlig Regeringen i Kjøbenhavn energisk gjorde Indsigelse

imod Konvoyens Opbringeise og forlangte en bestemt Erklæ-

ring fra England om, at det anerkj endte den dansk-norske

Skibsfarts Eettigheder i Vestindien lige saa vel som i de

europæiske Farvande 2^), svarede det med at tilbyde i al

Hemmelighed at afslutte en ny Traktat, hvorved det vilde

anerkjende den Ret, Danmark-Xorge paastod at have. Men

intet var sikrere, end at det vilde have vakt de andre

Forbundsmedlemmers levende Forbitrelse, hvis man her

hjemme nu havde indladt sig paa en saadan særlig For-

handling med England. Naturligvis saa man dette godt

i Kjøbenhavn, og man blev derfor end mere uvillig til at

forhandle om noget, hvortil man allerede ifølge den en-

gang sluttede Traktat maatte siges at have den solekla-

reste Ret. Da man gav Katharina II Meddelelse om Eng-

lands Tilbud, lod hun da ogsaa svare, at hun aldeles delte

den danske Opfattelse af Sagen 2*). Man stod derfor

dobbelt ivrig paa det engang indtagne Standpunkt. Der

kom først Ende paa denne Sag, da Spørgsmaalet om den

opbragte Konvoy omsider i BegAudelsen af August 1782

blev paadømt i London ganske overvejende til Fordel for
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Skibsejerne. Dermed var det afgjort, at Englænderne

ikke havde Ket til at forhindre den dansk-norske Handel

paa de franske Kolonier 2^).

Under dette ret alvorlige Kjævleri havde man fundet

god Støtte hos de russiske Diplomater i London, og over-

hovedet viste Eusland sig i disse Aar paa flere Maader

som en særdeles god og nyttig Forbundsfælle. Det havde

saaledes virket til, at de bourbonske Stater opgave den

Vrede, de følte over, at Danmark-Norge havde sluttet

Overenskomsten af 4. Juli med England. Det var især

Spanien, som her havde været ilde stemt og vilde be-

handle de danske og norske Handelsskibe omtrent, som

om de tilhørte en fjendtlig Stat. Det skyldtes for en stor

Del Eusland, at det omsider lovede at vise større Billig-

hed 2^). Til Trods herfor vedblev dets Regering imidlertid

at optræde paa en ganske utaalelig Maade, og det for-

øvrigt ikke alene imod danske og norske, men ogsaa imod

svenske Skibe. Ja, selv russiske kunde være udsatte for

spanske Overgreb. Men fremfor alt vakte det Forbitrelse

hos Kegeringen i Kjøbenhavn, at et oprindeligt Handels-

skib, som den havde ladet udruste som Korvet under Navn

af »St. Jan« og bemande med danske Søofficerer og

danske Matroser, blev lagt under Beslag i Cadix' Havn,

fordi Spanien nægtede at anerkjende det som Orlogs-

mand*). Der førtes i længere Tid et varmt Noteskifte

herom, indtil Regeringen i Madrid omsider saa sig nødt

til at udlevere Skibet, da de Magter, der deltoge i Neu-

tralitetsforbundet, og tillige Frankrig stillede sig paa Dan-

mark-Norges Side. Ogsaa undc'r denne Tvist havde Rus-

land gjort god Gavn 27).

Selv om man i Kjøbenhavn stadig fandt, at den

) Aabenbart virkede det med til denne Spaniernes Optræden, at

Korvetten skulde overbringe Presenter, deriblandt des munitions^

til Algier, i hvem Spanien stadig saa en Fjende (Jvfr. tidli-

gere S. 40).
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russiske Regering gjorde altfor lidt for at opretholde Neu-

tralitetsforbundets Anseelse, virkede dens velvillige Hjælp

ved Here Lejligheder dog ganske naturlig til, at den nøje

Tilslutning til dens Politik, der var betegnende for Guld-

berg, ingenlunde svækkedes. Han kunde Tidvarende ikke

slippe den Tanke, at Rusland kunde komme til at spille

en Rolle til Søs, der vilde lade vort Fædreland faa Lej-

lighed til at virke med som dets tro Hja^lper, og han

skrev til Schumacher, om han ikke af sig selv kunde gjøre

det begribeligt for den store Kejserinde, at hun kunde

udrette noget betydeligt her, »hvis Rusland vilde binde

sig paa det nojeste til Danmark, da intet var lettere end

ved en forenet Flaade af 60 Skibe at give i alle Søkrige

Tonen og Udslaget« -^). Det var da ogsaa hans Mening,

at, naar Rusland bare ikke gjorde Erobringer fra Sverige,

vilde Udvidelsen af dets Magt være til Gavn for vort Fæ-

dreland. Derfor sørgede han over, at det viste sig urig-

tigt, hvad et Rygte fortalte, at Englænderne tænkte paa

at afstaa Gibraltar til Rusland, for at det ikke skulde falde

i dets Modstanderes Hænder, og da Tyrkiet blev tvunget

til at overlade Rusland Krim, skrev han henrykt til Schu-

macher: »Rusland har faaet en herlig Fred til vor,inder-

lige Glæde« 29).

Den Løn, som han haabede paa, at Danmark-Norge

skulde faa for Tilslutningen til Rusland, var stadig, hvad"

han havde fremhævet i Betænkningen af 6. December

1780, og hvad man kunde fristes til at sige næsten var

blevet en fix Ide hos ham, at Katharina II skulde skaffe

vort Fædreland den elendige lille Krabben Eyland. Det

var, som om han mente at kunne anbefale denne Tanke

ved at fremhæve, hvor inderlig den laa Arveprinsen paa

Sinde, og hvorledes denne havde gjort sig saa fortjent af

Staten og dens politiske System, at han vel var værdig til

at se et saadant Ønske gaa i Opfyldelse. Ja, han gaar

saa vidt i at fremhæve Øens Betydning, at han skriver.
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at, for at Danmark skulde til evige Tider forbinde sig til

en Samvirken med Eusland til Sos, beliovedes endnu kun

en nujere Forbindelse og saa, at det fik Krabben Ej'land.

Som et Middel til lettere at opnaa Hjælp hertil gjorde

Regeringen i Kjobenliavn efter et Forslag af Schumacher

det Tilbud, at den vilde virke for. at Kejseren af Ma-

rokko, med hvem den stod i venskabelig Forbindelse, ind-

rømmede Eusland nogle Smaaoer ved Middelhavets Kyst,

de saakaldte Schaflferinasoer. som skulde være vel skikkede

til der at anlægge en befæstet Havn. Den russiske Re-

gering besvarede dette Forslag med Velvilje og erklærede

sig rede til at arbejde for, at Spanien anerkjendte Dan-

marks Ret til EJrabben Eyland. Man var imidlertid enig

om at opsætte Forhandlingerne derom, indtil Freden nær-

mede sig : men da dette Øjeblik kom. faldt det Hele til

Jorden. Sagen kom slet ikke for, uvist af hvilken Grund ^°).

Hvad Guldberg havde haabet for økonomiske Fordele

for Land og Rige af den saa ivrig attraaede lille vestindi-

ske O, brast altsaa som en Sæbeboble. Mere praktisk Be-

tydning kunde det tænkes at niaatte faa. hvis Handelssam-

kvemmet med Rusland kunde blive videre udviklet, og Op-

rettelsen af det saakaldte østersøiske og guineiske Selskab,

som vi senere ville vende tilbage til, sigtede i den Retning.

Men særlig vigtigt mente han, at det vilde være, hvis

der kunde blive sluttet en Handelstraktat med Rusland,

og han greb med Iver Lejligheden dertil, da den frembød

sig. Rusland onskede nemlig i 1781 nogle Nedsættelser af

Øresundstolden paa russisk Tobak. Man svarede da, at

dette bedst kunde ske i Forening med Afslutningen af en

Handelstraktat ^i), og de Forhandlinger, der aabnedes herom,

førte virkelig til. at en saadan kom i Stand 19. Oktober 1782.

Da man fra dansk-norsk Side allerede ved Traktaten af 22.

April 1767 havde maattet indrømme Russerne ret betyde-

lige Friheder, kan der næppe være Tvivl om. at den nye

Traktat nærmest var til Gavn for Danmark og Norge.
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Som nogle Enkeltheder skal lier blot fremhæves, at man

paa begge Sider enedes om at behandle hinanden »som

de mest begunstigede Nationer«, og at man vedtog, at

de ved Xeutralitetsforbundet fastsatte folkelige Grund-

sætninger gjensidig skulde gjælde. Begrebet Kontrabande

bestemtes noje og ret snævert. Rusland opnaaede selv-

følgelig en Nedsa'ttelse af Oresundstolden paa sin Tobak,

Men ved Siden af, at Forholdet til Rusland bragte

visse Fordele, kom man dog i Kjobenhavn til at føle, at det

ogsaa havde sine Vanskeligheder. Det var saaledes ikke

behageligt at se Katharina II, uden at forhandle med Dan-

mark-Norge saa lidt som med Sverige, optage andre Mag-

ter i Neutralitetsforbundet. Guldberg kunde derfor i ondt

Lune skrive til Schumacher: »Yi behandles, omtrent som

en liden tysk Fyrsteds ^2^. Især kan mærkes, at Katha-

rina 19. Maj 1781 lod Preussen tiltræde Forbundet og

derefter opfordrede begge de skandinaviske Stater til at

slutte sig til den Akt, som hun her paa egen Haand havde

fastslaaet. Hverken i Stockholm eller i Kjøbenhavn holdt

man af hendes Maade at tage denne Sag paa, og særlig ikke

af den Opfordring, man tik fra hende, især da Preussen slet

ingen Marine havde. Men man ansaa det for nødvendigt

at rette sig derefter, og Tilslutningen fandt da Sted paa

ganske enslydende Maade fra begge de skandinaviske Sta-

ters Side — for Danmark-Norges Vedkommende 2. Maj

1782. Det skete dog med den Tilføjelse, at man kun

vilde beskytte de preussiske Handelsskibe, for saa vidt den

Handel, de drev. stemmede med, hvad man selv i Følge

de Traktater, man havde med England, var berettiget til

at handle med.

Ogsaa personlige Bryderier fik den dansk-norske Rege-

ring som en Følge af Forholdet til Rusland. Det traf sig

nemlig saa uheldig, at den daværende russiske Stats-

afsending i Kjøbenhavn Baron v. Sacken viste sig alt

andet end behagelig at have at gjore med. Han var en
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lidet betydelig Mand og i sin Grund en svag Karakter.

Saalænge Bernstorflf hayde været Udenrigsminister, havde

denne med sin overlegne Personlighed ganske havt Magten

over ham, og han havde ogsaa fundet Støtte hos ham
under den vanskelige Stilling, hvori han efter Overens-

komsten med England af 4. Juli 1780 kom til Rusland.

Men Rosencrone formaaede mindst af alt at udøve en lig-

nende Indflydelse paa Saeken. Dertil stod han altfor

langt tilbage for Bernstorff, og han, der ikke uden bety-

lig Ængstelse og Trang til Støtte ^^) formaaede at magte

sit unægtelig vanskelige Embede, gjorde et lidet impone-

rende Indtryk paa Diplomaterne. Det maatte ogsaa skade

hans Anseelse, at Alverden vidste, at det var Guldberg

og ikke ham, der var den virkelige Leder af den uden-

rigske Styrelse. Uheldigvis havde Saeken, til Trods for,

at han egentlig var en godmodig Mand, den Svaghed,

at han let blev ustyi'lig hidsig, og desuden kunde han, da

han nu ikke mere havde Bernstorff overfor sig, linde Be-

hag i at optræde med en umaadelig Suffisance og som

den, der ikke taalte nogen Modsigelse imod, hvad han

mente, var hans store Kejserindes Vilje. Han kunde te

sig, som om han var en Slags russisk Generalguvernør

eller Vicekonge i Kjøbenhavn. Naar dette stak ham, af-

holdt han sig end ikke fra at være uhoflig imod de kon-

gelige Personer ; men ganske særlig fik Rosencrone det at

føle. Allerede i Efteraaret 1781 var det kommet til ube-

hagelige Rivninger, og efter at Saeken saa en Tid havde

været høfligere og mere opmærksom, blev det i Foraaret

1783 helt galt igjen. Ved et tilfældigt Møde fik han

uden nogen Grund et Anfald af sin Hidsighed og over-

fusede Resencrone paa en saadan Maade, at denne erklæ-

rede ikke mere at kunne forhandle med ham^^). Guldberg

maatte foreløbig nu personlig overtage dette, og skjønt man
ikke fremførte nogen formel Klage over Saeken til den

russiske Regering, blev det dog klart antydet, at man
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onskede at blive fri for ham. Flere Træk vise, at man i

Petersborg ikke blev tilfreds hermed. Man vilde aaben-

bart helst have, at han skulde blive i Kjøbenhavn, og at

en anden Minister skulde udnævnes til at forhandle med

ham. Men en saadan Krænkelse imod Rosencrone, der i

Virkeligheden vilde være en Slags Afskedigelse, vilde man

fornuftigvis i Kjøbenhavn ikke indlade sig paa. Guldberg

skrev med Føje herom til Schumacher: »Skulde en dansk

Statsminister danse fra sin Post=^^), naar en russisk En-

voyé m'aatte begegne ham med Grovhed, saa Farvel Fæ-

dreland«. Det endelige Resultat blev da ogsaa, at Sacken

blev kaldt tilbage under den Form. at han fik congé paa

nogle Maaneder. Han kom ikke mer til Kjøbenhavn.

Denne Sag var trods sine ubehagelige Sider kun af

forbigaaende Betydning. Værre var det. at Neutralitets-

forbundet efterhaanden viste sig at have alvorlige Skygge-

sider. Om det end nemlig i den første Tid vistnok for-

øgede Sikkerheden for den danske og norske Skibsfart og

derved virkede til. at denne steg, forandrede dette sig. da

Forbundet kom til at omfatte forskjellige Lande, der ingen

Sømagt havde, men dog skulde værnes af det. Naar man

husker Guldbergs Begejstring for Forbundet, dengang det

stiftedes, gjor det et ejendommeligt Indtryk at se hans

forandrede Opfattelse et Par Aar senere. Da skrev han

blandt andet 20. September 1782 til Schumacher: »Preus-

sen fra Embden og Kejseren fra Ostende. Hamburg og

Bremen sejle nu til Vestindien, og, hvad de to første an-

gaar, laane og sælge de deres Flag til Hollænderne og

gaa sikre under Skyts af en Konvention, til hvis Haand-

hævelse de ikke have givet en Skilling og vi anvendt en

25 Tønder Guld. Med disse skjønne Medbejlere i den vestin-

diske Handel tabe vi en betydelig Del af vor Afsætning

og følgeligen af den Fordel, som vi i de første Aar har

havt. Da ingen samlet Flaade er i Nordsøen, berøves

denne Konvention al sin Agt. Saaledes som Virkningen
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er bleven af convention maritime, er der ingen Grund til

den allermindste Omkostning, alt er spildt og til klar

Skade for Danmark. Ja, vi har al politisk Aarsag til at

ønske, at den i en tilkommende Fred aldrig maa blive

erkjendt«. Det var i det hele nu blevet Opfattelsen i de

danske Statsmandskredse, at, hvis dette skete, vilde det

væsenlig blive Staterne uden Sømagt, der kom til at høste

Gavn deraf 3^).

Hvilken umaadelig Skuffelse maatte ikke disse Virk-

ninger af Xeutralitetsforbundet bringe Guldberg og i hvil-

ken Grad viste det sig ikke, at Bernstorff havde havt Ret,

naar han havde stillet sig meget tvivlende med Hensyn

til, at et almindeligt Forbund vilde være til Gavn for den

danske og norske Handel?

Den Iver, som Guldberg fra forst af havde havt for

Neutralitetsforbundet, havde aabenbart ogsaa noget været

styrket ved den antiengelske Aand. der dengang herskede

ved Hoffet, og som Modsætningen til den engelsksindede

Bernstorff' yderligere æggede. Men ogsaa deri var der for

Guldbergs Vedkommende indtraadt en Forandring. Han
blev i Begyndelsen af 1782 ængstelig for, at det skulde

komme til at gaa for stærkt ud over England, og for at

baade Amerikanerne og de bourbonske Stater skulde hæve

sig for meget paa dettes Bekostning^").

Det Onske. han ejendommelig nok var endt med at

nære om, at den væbnede Xeutralitets Grundsætninger

ikke maatte blive stadfæstede ved den kommende Fred,

kom til at gaa i Opfyldelse. Vi erindre, hvor lidt Eng-

land havde været tilbøjeligt til at anerkjende dem, og

Katharina IL viste aabenbart, uagtet hun i det mindste

efter Xavnet tillige med Josef II optraadte som Mægler

ved Freden, ingen overdreven Iver for at gjennemføre den

for ikke længe siden stærkt udbasunede Tanke om at

skabe en ny Søret. Det er en Kjendsgjeming, at Freden

i Versailles imellem England paa den ene Side, Amerika-
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neme, Frankrig og Spanien paa den anden Side (3. Sep-

tember 1783), aldeles intet indeholder om Anerkjendelse

af den væbnede Neutralitets Grundsætninger. Gjennem-

førelsen af den i og for sig berettigede Tan^'e, der laa bag

ved dem, maatte være forbeholdt senere Tider,

Foruden de mere eller mindre vigtige Forhandlinger,

hvoraf Regeringen, som det er omtalt i det foregaaende,

havde været optaget i Aarene fra 1780 til 83, skal det

blot i Forbigaaende nævnes, at der havde været nogle

Stridigheder med Hollænderne, dels angaaende Forholdene

i Guinea, dels fordi danske Ostindiefarere flere Gange bleve

forulempede, naar de anlob Kapstaden. Men disse Riv-

ninger bleve dels udjævnede, dels udsattes deres Afgjorelse.

Ogsaa fortjener det maaske at omtales, at, medens Han-

delen med Rusland ordnedes, som vi have set, ved en for-

melig Handelstraktat, mislykkedes Forsøg, der bleve gjorte

paa at opnaa noget lignende med Preusserne og Ameri-

kanerne.

Syttende Kapitel.

Gustav III's Planer om Angreb paa Danmark-Norge 1783—1784.

1 sin Betænkning af 6. December 1780 havde Guld-

berg, idet han udviklede det nødvendige i at holde Fred

med Sverige, ment at kunne skrive, at dette saa meget

lettere lod sig gjøre, som Alliancen med Rusland gjorde

det urimeligt at frygte for et Angreb fra den Kant, og

desuden var Gustav III's Personlighed lidet farlig. »Denne«,
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skriver han, >;>der taler saa vel, handler ikke sammenhæn-

gende, ikke statsklogt og synes at elske Forlystelser og ej

at ville Krig«. Guldberg, ser man. gjor sig her skyldig

i en lignende Fejltagelse med Hensyn til Gustav HI,

som vi have truffet hos Bernstorff, naar denne, med Tan-

ken om det frivole i den svenske Konges Yæsen, under-

vurderede hans politiske Talenter og dermed ogsaa . de

Farer, som han kunde true med.

Netop nu efter at den amerikanske Krig var endt, og

dermed Neutralitetsforhundet havde udspillet sin Rolle,

skulde det vise sig, hvor nær man var ved at faa et An-

greb paa Halsen fra hans Side.

Det er vanskeligt at sige. hvem af sine Naboer han

hadede mest, enten Kusland eller vort Fædreland, og det

var med den størst mulige Uvilje, han saa paa det nære

Forbund, der var imellem dem. Ganske vist kunde den

Fare, der efter hans Statskup havde truet ham fra deres

Side, siges at være forsvunden, da der nu var gaaet 11

Aar siden den Begivenhed. Det maatte gjælde for utæn-

keligt, at Eusland mere kunde fatte Beslutning om at

ville kuldkaste den svenske Forfatning, og at man i

Kjøbenhavn havde opgivet alle Tanker derom, vide vi fra

Guldbergs tidt nævnte Betænkning. Men Hadet og Mis-

troen holdt sig lige stærkt hos ham. Der maatte selvfølge-

lig altid ligge en Fare i det overmægtige Ruslands Nabo-

skab, og med sit indgroede Had til Danmark holdt han

det sikkert for rimeligt, at det vilde folge Rusland, hvis

kan kom i Strid med dette. Den Samvirken, der havde

fundet Sted under det væbnede Neutralitetsforbund, havde

ikke formaaet at mildne disse Følelser, i det mindste

ikke, hvad Forholdet til den dansk-norske Stat angik.

Man havde i Virkeligheden langt mere staaet ved Siden

af hinanden, fordi Forholdene nødte dertil, end fordi man

nærede en blot nogenlunde velvillig Stemning imod hin-

anden.
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Samtidig med, at Neutralitetsforbundet havde bragt

Katharina II til at nærme sig til Sverige, havde dettes

Stilling i hoj Grad vundet ved den Forandring, der var

indtraadt i hendes Politik paa Fastlandet. Intet kunde

være heldigere for det, end at Rusland fjærnede sig fra

Preussen og med Osterrigs Støtte kastede sig ind i Strid

med Tyrkiet. Ikke alene brast derved det for Sverige

saa farlige nøje Forhold imellem Rusland og Preussen;

men Porten var nu aabnet for en Række europæiske For-

viklinger, under hvilke Rusland var nødt til at vende sine

Tanker bort fra Sverige. I Foraaret 1783 havde dets

Rænkespil Syd paa ført til, at den af dets Indflydelse

ganske afhængige tatariske Kan paa Krim Schahin-Gerai

gik ind paa, at Katharina II inddrog Krim og den ku-

banske Slette under Rusland. Hvad vilde Tyrkiet sige

hertil? Tilde det hnde sig i et saadant Overgreb fra rus-

sisk Side imod en lille Stat, hvis Uafhængighed af Rus-

land havde den største Betydning for det?

Dette Spørgsmaal, der stærkt optog alle Kabinetter i

Europa, satte næppe Katharina II i stærkere Bevægelse

end Gustav III. Kunde der ikke her fremkomme en saa-

dan Forvikling, at han kunde slaa et stort og for Sverige

betydningsfuldt Slag? De ærgjerrige Drømme, der saa let

kom op i hans fantasirige Sind, fik nu Magten over ham,

men imod hvem skulde da et saadant Slag rettes? Schu-

macher havde i Petersborg gjentagne Gange hørt Ytringer

af den svenske Statsafsending her, der gav ham det Ind-

tryk, at Gustav III mente, at Kejserindens orientalske

Planer kunde skafl"e ham Lejlighed til at lade Ønsker blive

til Virkelighed, som han hidtil havde maattet skjule. Den

svenske Diplomat talte ogsaa mere end en Gang med Schu-

macher om, at det vilde være et stort Gode, hvis Danmark

og Sverige vilde slutte sig sammen, og saa begge i For-

ening med Preussen vilde danne en Modvægt imod Rus-

land. I det hele var det paafaldende, hvor levende en

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V. -^
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Forbindelse der begyndte at finde Sted imellem de preus-

siske og svenske Diplomater i Petersborg, tildels ogsaa

imellem dem og de franske^). Ligeledes kunde man i

Vinteren 1782—83 børe den svenske Afsending i Kjøben-

havn, Sprengtporten med en paafaldende Iver tale om,

hvorledes Danmarks og Sveriges fælles Tarv opfordrede

dem til at forene sig nøje sammen.

Det kunde herefter ligge nær at tænke sig, at det

var Kusland, Gustav III havde Planer om at angribe,

hvis han fik frie Hænder til at røre sig; men i Virkelig-

heden var det den dansk-norske Stat, han vilde kaste sig

over, naar Rusland, som han haabede, blev optaget af at

kæmpe med Tyrkerne. Ganske vist havde Regeringen i

Kjobenhavn aldeles intet fjendtligt foretaget imod ham,

og han havde ikke Skygge af Grund, som han kunde an-

fore til at beg3^nde Krig; men derom bekymrede han sig

ikke. Ej heller skræmmede det ham, at Danmark-Norge

var ret vel forberedt til at forsvare sig og var lige saa stærkt

som Sverige, saa det maatte holdes for tvivlsomt, om han

under en aaben Krig med det vilde gaa af med Sejren.

Det var nemlig ikke hans Tanke at begynde en saadan

aaben Krig; nej, han fattede den Plan ved et pludseligt,

vi kunne kun sige lumsk, Overfald midt under Freden at

tilføje det et ydmygende Slag og paa den Maade »knuse

det svenske Navns ældgamle Avindsmand og det holsten-

ske Hus's hadefulde Fjende« ^).

Allerede i Sommeren 1780 paa selve den Tid, da

Neutralitetsforbundet dannedes, havde han syslet med Tan-

ken om at overfalde Danmark og drøftet Planen derom

med sin Ambassadør i Paris, Creutz. Men Forholdene

havde dengang nødt ham til at opgive det. Nu derimod,

i Foraaret 1783, syntes det rette Øjeblik ham at være

kommet. Uheldigvis havde den Mand, der i en Aarrække

havde været hans udmærkede og besindige Raadgiver paa

det udenrigske Omraade, Ulrik Scheffer, nylig trukket sig
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tilbage fm Embedsmandsvirksomheden , og det var mere

iltre og mindre omskuende ^Mænd, hos hvem han nu sogte

l\aad. Ved den Sag, hvorom der her er Tale, forhandlede

han mest af alle med den bekjendte Johan Kristoffer

Toll. Vi have set denne være med ved Statskupet i Au-

gust 1772, og umiddelbart derefter havde han været en af

Gustav III's vigtigste Eaadgivere ved hans Planer imod

Norge.
.
Vi kjende ham ogsaa fra hans Ophold i Kjøben-

havn 1778. Han var en ærgjerrig, hensynslos Natur, men
energisk og dygtig, og til de Tanker, han forfulgte med

den ham ejendommelige Ihærdighed, hørte netop ogsaa

den at gjore Erobringer paa den dansk-norske Stats Be-

kostning. Ingen i Sverige, selv næppe Gustav III nærede

et stærkere Had til Danmark end han, og ligesom hos

hans Konge blandede der sig Eingeagt med i Hadet.

Ganske naturlig var han da som skabt til at være Gu-

stav III's Fortrolige, naar det gunstige Øjeblik til at an-

gribe Danmark hu endelig i 1783 syntes at være kommet.

Den anden vigtige Kaadgiver. Gustav III havde i dette

Øjeblik, var General Admiral Trolle. Denne holdt det vel

for en vanskelig Opgave, men mente dog, at den kunde

løses, forudsat at Kongen var sikker paa, at ikke Kusland

eller nogen anden Magt lagde sig imellem. Han holdt

altsaa for, at man i Guds Navn(!) skulde begynde dette

Storværk, saa meget mere som Danmarks indre Tilstand

kun var svag, og dets Regering umulig kunde være for-

beredt paa et saa pludseligt Angreb. Desuden plejede

Gustav at have Lykken med sig. Et Par Dage derefter

fik Trolle imidlertid Betænkeligheder og henstillede, om

det ikke vilde være bedst at opsætte Planen til Foraaret

1784, da den svenske Flaade inden den Tid vilde blive

3 Linieskibe og 3 Fregatter stærkere, end den i Øjeblik-

ket var. Men dette formaaede ikke at omstemme Kon-

gen. Han holdt med Fasthed paa, at man skulde be-

gynde i det Aar. hvori man var. For det første var der

24*
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nu den tyrkiske Krig, »hvis Begyndelse man venter, men

hvis Slutning man ikke kan forudse«, og saa var der det

Held, at Danmark for Øjeblikket var brouilleret med Rus-

land paa Grund af Kosencrones Sammenstød med Sacken(!),

Men til næste Åar var maaske Forholdet atter godt imel-

lem Danmark og Eusland. og endelig var der Tilstan-

den i Danmark, som i Øjeblikket vilde lette et An-

greb paa det. Det var saa svagt, at man ikke kunde

ønske sig noget heldigere Tidspunkt. »En sindssyg Konge«,

skrev han i sin Betænkning om Sagen, »en Tronarving

paa 15 Aar, som har sin Faders Myndighed, sin Moders

Ære og sin egen Existens at hævne paa Regeringen, en

Enkedronning, der er Stifmoder i dette Ords videste Be-

tydning, en Arveprins, som, blottet for Geni, svag baade

paa Sjæl og Legeme, i Virkeligheden er Konge under sin

Broders Xavn, hvis Magt og Rettigheder han har kræn-

ket, hvis Ære han har besudlet, og imod hvis Person han

har brugt Told: en Regering, for størsfe Delen sammen-

sat af Skrivere, og dertil af Folk uden Dygtighed, uden

Mod, der have alt at frygte af en Xation, som er misfor-

nøjet med dem, og af en Kronprins, hvis djrebareste In-

teresser de have traadt under Fødder. Alt dette, der fin-

des i Aar, vil maaske ikke findes igjen til næste Aar.

Kongen kan dø, da er Kronprinsen myndig. Et enevæl-

digt Rige hæver sig lige saa hurtig under en ung Re-

gent, som det var faldet, det bliver da saa meget far-

ligere. Ogsaa Enkedronningens Død kan forandre alt.

Der bliver da en Harmoni i Styrelsen, som nu savnes,

og hvis Savn i dette Øjeblik vil kæmpe bedre for Sverige,

end om Gustav Adolf eller Karl XII var i Spidsen for

dets Hære c ^).

Altsaa Angrebet skulde finde Sted, Men hvorledes"?

Naturligvis gjaldt det om at finde paa noget, der kunde

tage sig ud som et Paaskud, selv om det, som Toll ytrede,

ikke var »saa pertinent utredt«. Dette Paaskud skulde
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hentes fra Oresundstolden. Man vilde aflevere en Note i

Kjubenhavn, hvori der blev protesteret imod den, og sam-

tidig skulde en svensk Fregat lokke det danske Vagtskib

til at fyre paa sig. Dette skulde tages som Krigsgrund,

og en Eskadre, som man holdt fuldt udrustet i Karls-

krona, skulde strax styre imod Kjøbenhavn, lægge sig

udenfor denne By og foruden at blokere den hindre de

Danske i at udruste deres Flaade. Saa snart som muligt

burde da en ny Eskadre paa 8 Linieskibe ekviperes for at

kunne forene sig med den og gjore det fuldstændig umu-

ligt for de Danske at faa deres Flaade ud" fra Kjuben-

havn. Dybdeforholdene i Havnen her vare nemlig den-

gang paa Grund af slet Opmudring saa uheldige, at

Linieskibene ikke kunde blive fuldt udrustede inde i Hav-

nen, men maatte lægge ud paa Reden, inden det kunde

ske. Det vidste man naturligvis god Besked med i Sve-

rige. Paa samme Tid, som altsaa de danske Linieskibe

bleve forhindrede fra at løbe ud, skulde Landtropper sam-

les ved Bmarcher og fores over til Sjælland, og, medens

Hovedangrebet skete her. skulde mindre Kolonner sættes

i Bevægelse imod den norske Grænse. Thi det var na-

turligvis Norge, Gustav vilde erobre. Det var omtrent

30000 Mand, han haabede fra de forskjellige Sider at

kunne samle imod selve Danmark, medens Norge skulde

angribes med 13700 Mand*).

Selvfølgelig kunde saa betydelige Troppemasser først

efterhaanden blive mobiliserede, og da Foretagendet, hvad

Hovedsagen angik, skulde afgjøres i størst mulige Hast,

faar den hele Plan allerede herved noget æventyrligt ved

sig. Endelig kommer dertil, at der ikke behovedes andet,

end at Yinden blev vestlig paa det Tidspunkt, da Eska-

dren fra Karlskrona skulde sejle til Øresund, for at det

hele skulde gaa i Lyset. Imidlertid, der er det interes-

sante ved Planen, at den viser, hvor rigtig Gustav III

og Toll havde set, at det var Kjøbenhavn, det gjaldt om
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at bringe i Fare. Lykkedes det her at true Statens Til-

Tærelse, Tilde det være det bedste Middel til at faa Norge

i sin Magt.

Men ejendommelig nok, hvor æventyrlig Grustavs Plan

end var, vilde han dog samtidig paa en vis Maade vise

Forsigtighed. Da Krigen endnu ikke var begyndt imellem

Rusland og Tyrkiet, holdt han det for nodvendigt at sikre

sig fra Katharina II"s Side. Dertil skulde en personlig

Sammenkomst med hende tjene.

Efter flere Forhandlinger, og efter at et Armbrud, der

var en Følge af, at Gustav stytede med Hesten, havde voldt

Forsinkelse, kom dette 31øde i Stand i Frederikshamn i

russisk Finland den 29. Juni 1783 og varede i 3 Dage. Det

skildres af Øjenvidner som meget venligt, og, da Kejser-

inden og Kongen skiltes, var det i al Venskabelighed.

Efter Modet udtalte Gustav sig selv i et Brev til General

Admiral Trolle meget tilfreds med det, og man kunde

derefter tro, at han havde faaet Katharina II's Samtykke

til at overfalde Danmark, naar han blot lod hende i Fred,

medens hun kæmpede med Tp-kerne. Men i Virkelighe-

den havde han ikke Grund til at være tilfreds, og han

var det næppe heller i sit Hjærte. Han foreslog ved Mo-

det Kejserinden et Forbund, hvorefter de gjensidig skulde

forpligte sig til aldrig at hjælpe hinandens Fjender, hvad

enten Forbundsfællen maatte føre en Forsvarskrig eller

holdt sig for nødt til at begynde en Krig. Dette var

tydelig nok det samme, som at han vilde have frit Spil

imod Danmark-Norge : men herpaa vilde Kejserinden ikke

indlade sig, og hun foreslog derfor fra sin Side et nordisk

Familieforbund, der skulde omfatte Rusland og begge de

skandinaviske Stater. Gik han ind derpaa, var hans hele

Plan imod Danmark tilintetgjort; men han dristede sig

dog ikke til ligefrem at afslaa Forslaget: han svarede

ubestemt derpaa, saaledes at man fra russisk Side troede

eller lod, som om man troede, at han samtykkede deri^).
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At man i Kjobenhavn havde sin Opmærksomhed stærkt

henvendt paa Modet i Frederikshamn, er en Selvfølge;

men hvad man tik at vide fra Rusland om det, lod hel-

digvis ingenlunde foruroligende^). Det var derefter Tan-

ken om et nordisk Familieforbund, der var bleven dets

Resultat. Naar Kejserinden til Meddelelsen herom knyt-

tede en Foresporgsel om, hvorvidt den dansk-norske

Konge var stemt for en saadan varig Forbindelse, er

det vel ikke rimeligt, at man i Kjobenhavn i og for

sig har sat Pris paa et Forbund, hvori Gustav III skulde

være Tredjemand; men det kunde unægtelig have den

Fordel, at man derved var sikker imod Fjendtligheder

fra hans Side, og der kunde overhovedet næppe være

Tale om at sige Xej til et saadant Forslag, naar det

udgik fra Kejserinden. Man svarede derfor Ja paa Sporgs-

maalet ^).

Medens der forhandledes saaledes ad diplomatisk Vej,

begyndte imidlertid Rygtet at faa travlt med Gustavs Pla-

ner. Allerede i Maj 1783 var der i Stockholm blevet talt

om, at et Fredsbrud med Danmark var nær forestaaende*),

og i Juli kunde en af dem, der vare indviede i Planerne,

skrive til Gustav III om, hvor almindeligt det var. at

Folk nævnede det som en afgjort Sag, at der tænktes paa

Krig med Danmark, Ulrik Scheffer havde endog sagt ham
i Anledning af de paabegyndte Rustninger: ^>Hele Landet

veed, at det er Danmark, Kongen vil til Livs« 9). Ja,

selv fremmede Diplomater, saaledes baade den engelske og

den franske Statsafsending i Stockholm, vare overbeviste

om, at det skulde gaa ud over Danmark. Men uheldig-

vis var der en, der intet anede om alt dette, og det var

den dansk-norske Chargé d'affaires i Sverige, Konemann,

der unægtelig ved denne Lejlighed viste sig som umulig

paa den Post, han beklædte. Som en Folge heraf her-

skede der i Sommeren 1783 gjennemgaaende en fuldstæn-

dig Tryghedsfolelse i Kjobenhavn. Man tænkte hundrede
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Gange mere paa Spektakler og Generalforsamlinger i det

asiatiske Kompagni som en Følge af en opdaget Kassesvig

end paa Forholdet til Sverige.

Mødet i Frederikshamn havde imidlertid ikke skræm-

met Kong Gustav fra at fastholde sin Plan imod Dan-

mark-Norge. Formodentlig har han stolet paa. at det var

lykkedes ham at dysse Rusland i Søvn med Hensyn til

sin Plan, og han har haabet paa, at Krigen vilde bryde

ud imellem det og TjTkiet. Intet kunde da ej heller

være heldigere for ham end den Tryghed, hvori man le-

vede i Kjobenhavn: men desuagtet besluttede han efter

nogen Tids Yaklen at give efter for Trolles Forestillinger

om at udsætte Overfaldet til Foraaret 1784. Trolle havde

været bange for, at de stormfulde Efteraarsmaaneder skulde

være for farlig en Tid til at sætte Planen i Værk. Og

da Udsættelsen var bestemt, fattede Gustav III den til-

sjmeladende paafaldende Beslutning, i Mellemtiden at fore-

tage en Eejse til Italien. Hvilke forskjellige Grunde han

havde hertil, kan paa dette Sted være os ligegyldigt. Men

højst sandsynligt er det, at en af dem har været, at han

vilde føre baade Rusland og Danmark-Norge bag Lyset med

Hensyn til sine Angrebsplaner. Ingen vilde tiltro ham
saadanne, naar han netop nu foretog sig en længere Uden-

landsrejse, og efter at Planen allerede var lagt i det en-

kelte, kunde han rolig overdrage Trolle og Toll i Forening

med Krigsministeren Carlsson at forberede alt til, at der

i det rette Øjeblik kunde slaas løs.

Den 27. September forlod han Drottningholm for at

tiltræde Rejsen, og han besøgte de vigtigste Stæder i Ita-

lien i Vinteren og Foraaret 1783—1784. Men medens

han var dernede, foregik der en Vending i det orientalske

Spørgsmaal, der i den højst mulige Grad kom ham paa

tværs. Da Frankrig trods sin Forbitrelse over Ruslands

Politik imod Tyrkerne ikke turde lade Krisen gaa over til

en Krig, som i dette Øjeblik vilde komme det højst ube-
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lejlig, fik det Tyrkiet til at give t;ij)t, og den 8. Januar

anerkjendte Sultanen Ruslands Eet til Krim. Halvoen

Taman og den kubanske Slette. Med det samme opnaaede

Rusland overordentlig store Handelsfordele.

Denne Begivenhed væltede i det mindste foreløbig

Gustav III's Planer imod Danmark-Norge over Ende. Men,

som han skrev til General Admiral Trolle, han troede dog,

at Roligheden ikke vilde vare kenge, og at »Morbroders«

(Frederik II" s) Død vilde blive Enden paa Freden i Eu-

ropa. »Det er«, ytrede han, »derfor godt at have sin

Flaade i Stand for alle paakommende Tilfældes Skyld«.

Altsaa, han havde Haabet om, at Lejligheden til at kunne

vinde store Fordele snart vilde vende tilbage.

Men denne Episode fik et Efterspil, der havde Be-

tydning. Han havde i den seneste Tid stærkt arbejdet

paa at stille sig i det venskabeligst mulige Forhold til

Katharina II. aabenbart med den Tanke at kunne skille

hende fra vort Fædreland, i det mindste saalænge indtil

han havde »krossat« dette. Men saa hændte det, at han

i Italien traf sammen med Kejser Josef. Da han under

Bestræbelsen for at holde gode Miner med Katharina II

vedligeholdt en venskabelig Brevvexling med hende, havde

han efter sit Møde med Josef tilskrevet hende, om hun,

saafremt hun vidste noget derom, vilde sige ham, hvad

Indtryk han havde gjort paa den tyske Kejser. Paa denne

Anmodning fik han et Svar, datoret Petersborg 17. Marts

(g. St.), der fuldstændig maatte rive Bindet fra Øjnene paa

ham med Hensyn til hendes egne Stemninger. Hun be-

klagede her ikke at kunne sige ham noget om det, han

havde spurgt om. »Men«, tilføjede hun, »hvad jeg er sikker

paa, det er, at Fortjenester ikke undgaa et lyst Hovedes

Skarpsynethed, som stedse sysselsætter sig med nyttige

Formaal og ikke laaner Frivoliteter nogen anden Opmærk-

somhed end den granskende og dybsindige Iagttagers« . . .

»Her hjemme«, fortsætter hun saa, »have vi endnu fuldt
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op med at tale om Projekter. Man paastaar, at Deres Ma-

jestæt forbereder Dem til at bemægtige Dem Nqrge. Jeg

for min Del tror ikke et eneste Ord deraf, lige saa lidt

som jeg har troet paa et Rygte, der truede mig med et

Indfald i Finland, hvor Deres Majestæt, efter hvad man

siger, agtede at nedsable mine svage Garnisoner og at

gaa lige løs paa Petersborg, formodentlig for at supere

der. Da jeg ingen Yægt lægger paa, hvad man siger i

Konversationer, hvor man for at forskjonne Diktionen tiere

lader Indbildningskraften tumle sig i Spring end lægger

Yægt paa Sandhed og Mulighed, saa siger jeg ganske

ligefrem til, hvem der vil hore derpaa, at der ikke bliver

noget, hverken af det ene eller af det andet. Deres Ma-

jestæt ser, at, uagtet vi i Norden hverken have Pompejis

Euiner eller andre slige Gjenstande til at opflamme Ind-

bildningskraften med, mangle vi dog ikke ganske denne c^*^).

En værre Haan fra forst til sidst skal man vanskelig

kunne finde. Man kan være vis paa, at Gustav fuldt for-

stod den og ikke glemte den.

Imedens Forholdene udviklede sig saaledes, havde

Eegeringen i Kjøbenhavn omsider faaet Underretning om,

at der fandt betænkelige Udrustninger Sted i Sverige, og

endelig i de sidste Dage af 1783 kom Kønemann noget

ud af sin forbausende Uvidenhed. Den 30. December

meldte han til Kjøbenhavn, at Rygter om anselige Ud-

rustninger vare saa almindelige, at man var nødt til at

fæste Lid til dem. og han kunde i den følgende Tid gj en-

tagne Gange meddele, at det var Danmark, som Rustnin-

gerne vare rettede imod; tillige hørte han, at det var

Øresundstolden, der skulde give Anledning til Bruddet.

Imidlertid var han dog ikke endnu videre, end at han til-

føjede, at han hy)ldt Rygterne for saa æventyrlige, at han

ikke kunde tro, at der i Virkeligheden var lagt en alvor-

lig Plan om Angrebet.

Omtrent samtidig fik man i Kjøbenhavn ganske lig-
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nende Efterretninger fra England, hvor Udenrigsministe-

ren Lord Carmarthen fra Slutningen af December og i de

nærmeste Maaneder derefter paa den ivrigste Maade ad-

varede Regeringen imod, hvad Gustav III havde i Sinde,

og opfordrede den til at være paa sin Post. Han kunde

endog sende detaillerede Meddelelser om den af Gustav III

paatænkte Fremgangsmaade, der i meget vare rigtige.

Til Trods for alt, hvad der saaledes fra flere Sider i

Begyndelsen af 1784 indberettedes til Kjobenhavn. væg-

rede man sig dog her ved at tro derpaa. I den Grad

fandt man det urimeligt. Der var ikke det mindste, som

man havde Strid med Sverige om. og man kunde ikke

tænke sig, hvad den svenske Konge i Virkeligheden mente,

at han kunde opnaa ved at begynde Krig. For at tage

et Exempel, Juliane Marie skriver 21. Februar 1784 til

sin preussiske Svoger: >Man forer ikke Krig uden Penge,

uden Magasiner og uden fornuftig Grund. Danmark synes

mig i alt at være sin Medbejler jævnbyrdig, og uden For-

bundsfæller vil al hans Erobrelyst let slaa fejl: men skulde

Deres Majestæt tro, at endnu kommer et stort Hof med

Meddelelser om den samme taabelige Efterretning: jeg

bryder mig ikke derom, det forstaar sig; men der er

noget i Gjentagelsen, der forbauser mig«. Om muligt

endnu mindre gjorde Efterretningerne Indtryk paa Guld-

berg. I et Brev af 6. Marts 1784 til Schumacher, hvori

han saa Forholdene udadtil meget lyst, skriver han: »Bus-

land har Fred, og de svenske Skryderier falde bort til et

usselt intet«.

Sandt at sige viste det sig, at der var god Grund til

ikke at komme i stærk Bevægelse, takket være Euslands

Holdning, og saa paa Grund af det Held. at Tyrkiet ikke

erklærede Katharina II Krig. Gustav III havde naturlig-

vis, da Forholdene stillede sig saa uheldig for ham, givet

Ordre til at standse Rustningerne (21. Marts)"). Oven i

Kjøbet gav Kejserinden de stærkeste Forsikringer til Re-
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geringen i KjobenhaTn om, at hun var rede til at stille

en Styrke til dens Eaadiglied. som vilde være tilstrække-

lig stor til at holde den svenske Konge i Ave^^).

Paa den Tid Forholdene atter vendte tilbage til deres

vante Eo, var den Guldbergske Tid forbi. Sammenlignes

Stillingen udadtil paa dette Tidspunkt med, hvad den

havde været ved Tidsrummets Begyndelse, var Forholdet

til Sverige og til Eusland i Hovedsagen, som det havde

været dengang. Alt, hvad Gustav IIE havde udrettet ved

sine Planer imod den dansk-norske Stat, var at knytte

Baandet imellem den og Eusland ret tæt. Selv om vort

Fædrelands Forhold til denne Stormagt ogsaa i Aarene

efter 1780 havde havt sine Skyggesider, var det umuligt

at nægte, at den havde vist sig som en paalidelig For-

bundsfælle. Ved Siden deraf havde det, man nylig havde

oplevet, forstærket Opfattelsen af Gustav III"s fjendtlige

Sindelag. Der var vistnok den store Forskjel fra Stillin-

gen umiddelbart efter Statskupet 19. August 1772, at

Tanken om at indblande sig i Sveriges Forfatningsforhold

maatte gjælde for aldeles opgivet: men dette hang ikke

sammen med, at man var kommen til at se venligere paa

hinanden. Med Hensyn til de fleste europæiske Stater

var der i Danmark-Xorges ydre Stilling ikke indtraadt

nogen Forandring af Betydning; men at slutte fra den

Holdning, som den engelske Udenrigsminister havde ind-

taget ved sine hojst velvillige Meddelelser til Eegeringen

i Kjobenhavn om Kong Gustavs Planer, var Stemningen

fra den Side, hvilke Kong Georgs personlige Følelser end

have været, bleven adskillig venligere, end den havde

været i den nærmeste Tid efter Begivenhederne 17. Ja-

nuar 1772.
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Forhold rundt omkring paa Landet i Danmark. — Bondestandens

Stilling. — Træk af Omsorg fra Regeringens Side.

\ i have fulgt den udenrigske Historie i Tidsrummet

1772—84 helt igjennem indtil Slutningen, og tillige have

Yi set, hvorledes Styrelsen udvikledes indtil Bernstorffs

Fald: vi have som en Hovedside deraf søgt at klare os,

hvordan Forholdet efterhaanden blev imellem de ledende

Personligheder, og hvorledes for en Del under Indflydelse

deraf Kabinettets, og derigjennem særlig Guldbergs Ind-

flydelse tydelig var i Stigen, indtil det ved Bernstorffs

Afskedigelse gjorde sig til Herre over den udenrigske

Styrelse.

Selvfølgelig staar det nu tilbage at undersøge den

videre Udvikling af Forholdene paa det øverste Trin og

at komme paa det rene med Stillingen imellem Kabinettet

og Eegeringskollegierne, særlig Statsraadet, som den for-

mede sig i Slutningen af Tidsrummet; men først ville vi

dog skaffe os en Oversigt over Udviklingen i de af os her

omhandlede Aar af de for Land og Folk vigtigste Sider

af Samfundslivet, og af de Idrætter og Interesser, som

spillede den største PioUe i Nationens Liv.

I Indledningsordene til Forordningen om Fællesska-

bets Ophævelse af 23. April 1781 bruger Regeringen det

Udtryk, at Agerdyrkningen, næst den Allerhøjestes Vel-
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signelse, er Grundstøtten for vort Rige Danmarks Velstand.

Det er ganske det samme, der havde lydt igjennem kon-

gelige Udtalelser fra tidligere Tider, og de vare da ogsaa

dengang, som de ere det den Dag idag, en uigjendrivelig

Sandhed. Yi ville derfor først se paa, hvad der staar i

Forbindelse med Landbruget i selve Danmark. Det drejer

sig her, som alle vide, ikke alene om et stort økonomisk

Spørgsmaal, men ogsaa om sociale Forhold af den største

Betydning for Landets videre Udvikling.

Naar Regeringen, som det laa i den nylig nævnte

Udtalelse, holdt det for en Hovedopgave at fremme Land-

brugsinteresserne, gik dens Tanker aabenbart i to Retnin-

ger. Det gjaldt, mente den, om at udvikle Produktionen

til at skabe en større Udførsel, end man tidligere havde

kjendt, saaledes at der kunde skaffes en bedre Handels-

balance udadtil, og tillige niaatte det være en Hovedop-

gave at hjælpe baade Proprietærer og Bønder til større

Velstand for ad den Vej at skabe saa gode Samfundsfor-

hold som muligt og tillige udvikle Befolkningens Skatte-

evne.

I nogle Henseender havde ganske vist Tilstanden for-

bedret sig i de sidste Aartier. Det meget, der havde væ-

ret ski-evet om bedre Bearbejdelse af Jorden, om Indfø-

relse af nye Foderurter, først og fremmest af Klover, om
at faa Kartoffelavl i Gang, om Nødvendigheden af bedre

Hegn som Stendiger og lignende, havde ingenlunde været

helt uden Frugt. Ogsaa var den nødvendige Reform at

gaa over fra det gamle Trevangsbrug til en Drift med
langt flere Skifter (den saakaldte holstenske Kobbeldrift),

efterhaanden bleven gjennemført paa forskjellige Godser.

Adam Gottlob Moltke kunde i en Beretning, han i 1776

indsendte til Rentekammeret, give et fyldigt Billede af

Fremskridt, der under hans Ledelse havde fundet Sted paa

hans vidt strakte Godser. Han, der havde gjort Begyn-

delsen paa Sjælland med at indføre den holstenske Kob-
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beldrift, havde derved opnaaet saa forhøjet Udbytte af sine

Hovedgaarde, at han blot med en Forøgelse af 200 Tøn-

der Udsæd havde vundet i Gjennemsnit mindst 4000

Tonder Hvede. Samtidig havde han ogsaa søgt paa for-

skjellig Maade at fremme Flid og Arbejdslyst hos sine

Bonder, blandt andet ved at udsætte Præmier, f. Ex. for

^> Bistaders Anlæg og Frugttræers Plantning, oprejste Sten-

gjærder, gravede Grofter og anden udmærket Flid«, og

han havde desuden i flere Retninger, efter hvad han selv

paastod. ydet dem Hjælp. Ifølge hans Beregning var

deres Høst bleven forøget med henved 8000 Tonder om
Aaret. Lignende Fremskridt have sandsynligvis fundet

Sted paa flere Godser. Ogsaa kan det nævnes, at foruden,

hvad vi tidligere have set om Udskiftningen af Bonder-

gaarde paa forskjellige Steder, var der i Tiden indtil 1776

paa offentlig Bekostning paa Koldinghus Amts forhenvæ-

rende Krongods blevet udskiftet 5457 Tønder Hartkorn og

i Kjøbenhavns og Hørsholms Amter 1288 Tdr. Hartkorn.

Det fortjener endelig at mærkes som pegende i heldig

Retning, at flere offentlige Stiftelser, hvis Formuer væ-

senlig bestod i Jordegods, vare ble\Tie rigere i den senere

Tid. Dette var saaledes Tilfældet baade med Støvring-

gaards Kloster og med Slagelse Hospital, ligesom ogsaa

Forpagtningsafgiften ved Tallo Stifts Hovedgaardsjorder

var steget betydelig.

Men uheldigvis hører man dog langt mere tale om
daarlige end om gode Forhold rundt omki'ing paa God-

serne. Vemmetofte Kloster fritages paa Grund af de

uheldige Tider foreløbig for Kvartprocent Hartkornsskat-

ten'), og jævnlig klages der fra Lensgodser over den

slette Tilstand, der gjor det nødvendigt at optage Laan.

Som Godser, hvor det stod ilde til, kan exempelvis næv-

nes Gisselfeldt, Yedbygaard, Holckenhavn, Holstenhus,

Einsiedelsborg, Aarhus Hospitals Gods, flere lollandske

Godser og Soro Akademis Gods, der sagdes at være meget

Danmark-Norges Historie 1720—18U. V. ^^
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forfaldent. Det bortsolgte Krongods paa Fyn faldt stærkt

i Pris, Bønderne paa Koldinghus Amt havde meget svært

ved at klare, hvad de havde at betale for det Krongods,

de i tidligere Tid havde kjøbt; paa de solgte møenske

Krongodser viste Tilstanden sig stærkt forringet, og, da

man maatte sælge et Par af dem paa ny, fordi den Be-

taling for dem, som Statskassen skulde have havt efter

Salget 1769, ikke var bleven udredet, kunde man i Au-

gust 1774 kun opnaa et betydelig lavere Bud, end hvad

der var blevet budt i Aaret 1769 (97722 Rdlr. imod

132175 Rdlr. i 1769). Ogsaa ser man, at, da det vor-

dingborgske og det antvorskovske Krongods solgtes i 1774,

kom der ikke nær saa meget ind for dem, som Staten

havde faaet ikke alene for det fynske, men ogsaa for det

jydske Krongods, som var blevet solgt i Frederik V's Tid;

det viste sig gjentagne Gange umuligt at faa Krongodset

i Odsherred afhændet, .og paa det tidligere Krongods i

Kjøbenhavns Amt, der i 1766 var blevet overladt Bøn-

derne, var Fattigommen stor; man traf endog øde Gaarde

der i det forbausende store Tal af 52 ^). Ogsaa flere Ste-

der i Jylland omtales saadanne. I Nordsjælland tales om
den utaalelige Skade, som Vildtet gjorde paa Bøndernes

Marker. Hvad endelig Agerbruget angik, da stod det,

selv om der paa sine Steder, som nylig nævnt, havde fun-

det Fremskridt Sted, dog i det hele taget kun daarlig til

dermed. Det var i stærke Udtryk, at Landhusholdnings-

selskabets Præsident, den senere Professor Bugge, den

2. November 1774 i en Festtale udmalede Agerbrugets

»hel ufuldkomne Tilstand, med højst 6 Folds Udbytte paa

Hovedgaardene og 4 Fold paa Bøndergaardene , og hvor

det endnu fattedes paa de allerfleste af de Forbedringer,

som vare indførte i andre Lande«. Samtidig lød der som

Vidnesbyrd om Bøndernes daarlige Kaar de stærkeste

Klager over Extraskatten , og Regeringen blev bestormet

med Ansøtrninger om at blive fritaget for denne utaale-
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lige B3Tde baade fra Husmænd og fra Gaardmænd næsten

i alle Eigets Provinser, især i Jylland^). Det er da og-

saa tydeligt, at der let kom en urolig Stemning frem hos

Bondebefolkningen ved forskjellige Lejligheder. Man mær-

ker det ved gjentagne Udbrud af Uvilje indtil ligefremme

Opløb imod Betjente, der skulde søge efter Brændevins-

redskaber*) eller efter kontrebande Varer 5). Det var baade

nødvendigt ved enkelte Lejligheder at tilkalde Militær

imod dem og ligeledes at bruge Prædikestolene til derfra

at true de urolige Hoveder. Ogsaa kunde det hænde, at

Bønderne viste sig uvillige eller aabenbart opsætsige ved

Paalæg af Vejarbejde^), for ikke at tale om, at Hoveriet

jævnlig gav Anledning til Sammenstød. Det skortede da

heller ikke paa haardnakkede Processer, anlagte af Bøn-

der imod deres Herremænd, saaledes som paa Godset

Kødkilde i Yyn imellem Fæsterne og deres bondefjendt-

lige Godsejer, en Justitsraad Lange, ved hvilken Lejlig-

hed det kom til at gaa haardt ud over Bønderne^). Ja,

det kunde endog komme til Haandgribeligheder fra Bøn-

dernes Side imod Proprietæren eller hans underordnede

Betjente. Paa x\ggersø f. Ex. forgrebe de sig paa Herre-

manden, der aabenbart var en meget ond Husbond, og et

andet Sted lod de det gaa ud over en Markfoged^).

Sammenligner man det Billede, man ved alt dette

faar af Tilstanden, med det Indtryk, Udviklingen under

Frederik V og i Kristian VIFs første Regeringsaar giver ^),

synes det indlysende, at, hvad der paa den Tid tydede

paa Fremgang, i ikke ringe Grad var gaaet i Staa. Der

kan næppe være Tvivl om, at det har virket stærkt her-

til, at baade Aarene 1770, 1771 og 1772 vare Misvæxt-

aar. Paa Kronborg Distrikt nævnes det endog, at der

havde været Misvæxt paa Rug i 6 til 7 Aar^"). Paa en

Tid, da Pengestyrken omkring paa Landet var saa svag

som dengang, maatte Virkningen af slige Ulykker blive

saare stor. Saa kom hertil den Vanskjæbne, at Kvæg-
25*
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pesten, efter at man faa Aar havde været fri for den, atter

begyndte sine Ødelæggelser i flere Dele af Landet og

holdt ud i ikke ganske faa Aar, nemlig fra 1775 til 1781.

Det var en Plage, der ikke alene skabte umiddelbart Tab,

men ogsaa, da Brugen af Kjød derved tog af, tvang Bøn-

derne til selv at bruge mere Korn end tidligere, saaledes

at de fik mindre at sælge. Under slige Forhold føltes

Trykket naturligvis i forskjellige Retninger endnu stær-

kere end ellers. Extraskatten blev derfor dobbelt drøj

for mange, og Vejarbejderne rundt omkring ligesaa.

Samtidig gøs tidt baade Proprietærer og endnu mere Bøn-

der tilbage for det forøgede Arbejde, som Ophævelsen af

Fællesskabet med de dertil hørende Udflytninger frem-

kaldte. Men derved standsede Arbejdet paa denne Eeform.

der fra et økonomisk Standpunkt havde saa overordentlig

meget at sige. Jo mere Bondestanden socialt var forkuet,

desto mindre Modstandskraft havde den, naar der kom

særlig ugunstige Forhold til.

Netop dette sidste Punkt, Bondestandens Forkuelse,

er naturligvis et Hovedpunkt, naar man overhovedet taler

om Landboforholdene. Og her have vi set, at den Bevæ-

gelse, der i selve Regeringskredsene havde været for at

skaffe en Bedring i Tilstanden, var hørt ganske op. Tan-

ken om Stavnsbaandets Ophævelse eller i det mindste dets

Indskrænkning syntes at være død, og hvilken sørgelig

Ende der ved Forordningen af 12. August 1773 var kom-

men paa Planerne om at faa Hoveriet gjort bestemt, er-

indre vi*). Og saa maa man lægge Mærke til, at Hoveri-

byrden kj endelig steg paa forskjellige Steder, hvor Ager-

bruget var ved at gjøre Fremskridt. Den vigtige og nød-

vendige Overgang, som rundt omkring fandt Sted paa en

Del Herregaarde, hvor man ombyttede det forældede Tre-

vangsbrug med den holstenske Kobbeldrift, gjorde ikke

*) Se ovenfor S. 140 f.



Bøndernes forkuede Stilling. 389

alene i den første Tid en Mængde Arbejder nødvendige,

der faldt paa Bøndernes Skuldre; men den medførte og-

saa en stadig intensivere Drift, der vedblev at kræve

mere Arbejde, og det forlangte Herremændene nu af

deres Bonder. Grundprincipet i Hoveriloven af 12. Au-

Augiist 1773 var, som det vil erindres, at der skulde ydes

saa meget Hoveri, som Driften af Hovedgaardenes Jorder

gjorde nodvendigt.

Jo mere Bønderne ogsaa ved denne Hoverilov vare

givne til Pris for Godsejernes Vilkaarlighed, desto mere

maatte den personlige Holdning, som Proprietærerne ind-

tog overfor dem, faa Betydning. Her vilde det være

Uret at nægte, at Tidens humane Retning havde havt

god Indflydelse. Allerede under Frederik V havde den

heldige Virkning deraf været til at spore ^^), og det er

sandsynligt, at Forholdet efterhaanden i saa Henseende

er blevet gunstigere, især da Offentligheden mere og mere

sysselsatte sig med Bondens Kaar. Der var vitterlig højst

fortræffelige Godsejere, det have selv Herremændenes

værste Fjender maattet indrømme. Man træffer iblandt

dem ikke alene Mænd, der snart skulde optræde som de

varmeste Forkæmpere for Bondestandens Frigjørelse, saa-

danne som f. Ex. Brødrene Kristian Ditlev og Johan Lud-

vig Reventlow, der allerede i denne Tid paa deres Godser

søgte at virke i den Retning, som siden skulde sprede

Glans over deres Navne : men det var ogsaa en Kjends-

gjerning, at der iblandt dem, der bekæmpede Reformer i

større Stil til Gavn for Bønderne, fandtes personlig brave

og humane Godsejere, som gjeme hjalp deres Bønder,

hvor de kunde det. Imidlertid, der manglede unægtelig

paa den anden Side ikke Exempler- paa tyranniske og

haardhjærtede Herremænd, som behandlede deres Bønder

brutalt og grovt misbrugte den Myndighed, som Stavns-

baandet hjemlede dem, eller som bare tænkte paa at pine

det mest mulige Hoveri ud af Fæsterne for at faa deres
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Hovedgaarde drevne, uden at tænke paa, at de derved

ødelagde Bønderne og i Længden ogsaa undergravede de-

res egen Velstand som Godsejere. Ikke mindre var der

Hen-emænd, der viste stor Yilkaarlighed ved Udskrivnin-

gen til Soldatertjenesten, som laa i deres Haand, og nogle

af dem gjorde sig endog skyldige i saadanne Skammelig-

heder som at sælge Bonder til hvervede Regimenter eller

til at gaa Soldater for Lægder, der ikke selv kunde stille

Mandskab. At sælge stavnsbundne Bønder til andre

Godsejere stred imod Loven; men dette er dog sket under-

tiden, og Loven indeholdt intet Forbud imod at hjtte

eller mageskifte Bønder. Hvad var vel dette andet end

en højst forargelig Slags Handel.

Hovedsagen ved Bondens forkuede Stilling var dog ikke

de Mishandlinger og Vilkaarligheder, som han var udsat

for fra en brutal Herremands eller Ridefogeds Side. Hvad

Vægten maa lægges paa, var selve den usikre retslige

Stilling, han havde. Der er allerede talt saa meget herom

i de tidligere Bind af dette Værk. at der ikke er Grund

til her at komme ind paa Enkeltheder heraf. Forholdet

var i alt væsenligt uforandret, og der var Stof nok endnu

til at gjentage alle de Angreb paa Tilstandene, som i

Frederik Vs Tid under den begyndende Bondebefrielses-

bevægelse vare rettede imod dem. Vi ville blot fastholde,

at den Hovedulykke var stadig tilstede, at Fæstebonden i

Virkeligheden var Herremandens Tyende og maatte overtage

sin Gaard uden nogen formelig Syns- og Taxationsforret-

ning, der kunde sikre ham eller hans Bo imod vilkaarlige

Krav fra Herremandens Side, naar han maatte forlade

Gaarden eller døde. Og selv om Godsejeren ikke havde

saa stor en personlig Myndighed over den stavnsbundne

Bonde, som Tilfældet var i de Lande, hvor Livegenskabet

herskede, førte Afhængighedsforholdet naturlig til, at han

eller hans Ridefoged ikke alene holdt skarpt Øje med,

om Bonden dvrkede sin Jord eller behandlede sine Krea-
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turer paa den rette Maade, mon at de saa omtrent kunde

udøve en plagende Kontrol med alt i Bondens og hans

Families Liv og daglige Sysler ^^), ja, det var endog paa en

Maade, som om Afhængigheden nu var storre, end den

havde været et Aarhundrede tidligere. Dengang havde

Bønderne i samme Landsby efter de derom affattede Ved-

tægter (Grandebreve, Videbreve) havt Styrelsen af, hvad

der vedrørte Dyrkningen af deres fælles Marker, de havde

selv indbyrdes vogtet over, at Hegnene holdtes vedlige,

havt deres Forskrifter for deres Kreaturers Græsning o. s. v.

Men denne Selvstyrelse var senere skrumpet stærkt ind

eller helt forsvunden. Nu var det ganske overvejende Pro-

prietærerne, som greb ind i alt sligt og tog Straf over

dem, der forsaa sig heri.

Hvorledes hele denne forkuede Stilling demoraliserede

og sløvede Bønderne, mest vistnok i Vornedskabets gamle

Hjem, den sjællandske Øgruppe, men ogsaa andensteds,

er altfor bekjendt, til at vi her ville gaa nærmere ind

derpaa. Vi ville blot i Almindelighed minde om, hvor

stærkt den virkede til, at de, ligegyldige for deres eget

Tarv, lod det være Herremandens Sag at skaffe dem det

Sædekorn, de behovede, og de Kreaturer, de ikke kunde

være foruden. De vidste, at han ikke kunde undvære

dem. Og kun alfor almindeligt var det, at de i Flasken

søgte Trosten for Forkuelsen, ligesom denne ogsaa gjorde

dem uvillige til et hvilket som helst Fremskridt. Det var

jævnlig ganske haabløst at ville have dem til at foretage

noget, som de ikke kjendte fra deres Fædres Tid, hvad

enten det gjaldt Brug af nye Kedskaber eller Dyrkning

af nye Planter. Ret træffende kunde en sagkyndig For-

fatter udtale, at det vilde være lettere at faa dem til at

gaa over til en ny Eeligion end til at indføre Dyrkning

af Kartofler.

Naar vi maa tegne Tilstanden paa denne Tid med

saa mørke Træk, baade hvad de økonomiske og hvad de
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sociale Sider angaar, ligger det nær, derfra at gjore den

Slutning, at Eegeringen enten har begunstiget eller med

Ligegyldighed set paa de uheldige Forhold, og dog saa

vi den udtale sig med saa stor Styrke om Agerbrugets

umaadelige Betydning! Gaa vi nærmere ind paa Sagen,

finde vi i Virkeligheden ikke faa YidnesbjTd om, at den

har stræbt at tage sig af dette og af, hvad der stod i For-

bindelse dermed. Det kan her strax nævnes — hvad der

for øvrigt var en Selvfølge — , at den af al Magt be-

kæmpede det store Onde, som Kvægpesten var. En Række

Kongebud indeholdt Forskrifter om, hvorledes denne Sot

bedst kunde dels forebygges, dels standses, hvor den alle-

rede var udbrudt. Lægemidler synes man efter de Erfa-

ringer, man havde fra dens Optræden i Midten af Aarhun-

dredet, kun lidet at have stolet paa. Ved meget stræng

Afspærring i alle mulige Henseender søgte man at hindre

den fra at udbrede sig, og, hvor den havde faaet Ind-

pas, brugte man Xedslagtning efter stor Maalestok som

et Hovedmiddel til at faa den standset, hvad da ogsaa om-

sider lykkedes.

Videre end til Omsorgen for Kvægets Sundhed S3'nes

dog Interessen for Kvægavlen ikke at være gaaet. Man
mærker intet til Skridt for at holde Kvægracen paa et

højt Standpunkt. Derimod træder Iver i saadan Eetning

frem ved Hesteavlen. Midlet dertil skulde være Opret-

telse af Landstutterier, og, da den ældre Forordning derom

(1686) maatte gjælde for forældet, udstedtes der en ny

(23. December 1778), der fastsatte, hvor mange stutteri-

dygtige Følhopper de forskjellige Hartkornsbesiddere skulde

holde, og ligeledes, hvoriedes Hingsteholdet omkring i

Landet skulde ordnes. Der gaves dernæst en Eække Be-

stemmelser om, hvorledes Hingstene og Hopperne skulde,

være ;^byggede« '^). Ved Siden deraf fastsattes Præmier

for særlig gode Tillægsdyr, og Kongen var for at højne

Hesteracen villig til af sine egne Stutterier at »overlade
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udsøgte gode Stuthingste og Hopper«. Hertil knyttede

sig snart efter Bestemmelser for at skaffe Sikkerhed imod,

at den gode Hesteavl blev odelagt ved slette Bondehing-

ste ^^). Samtidig kan det for en anden Husdyrsklasse

nævnes, at en Kabinetsordre af 21. September 1780 paa-

bød Nedsættelse af en Kommission, der skulde give Be-

tænkning om, hvorledes et Schæferi bedst kunde indrettes,

og paa hvilken Tid af Aaret Faareklipning kunde ske med
storst Nytte.

Stor og varig Betydning fik det med Hensyn til Hus-

dyrsplejen, at der blev oprettet en Veterinærskole. Til al

Lykke havde man paa dette Omraade en baade ved viden-

skabeligt Talent og ved praktisk Sans udmærket Mand i

P. Kr. Abildgaard, der allerede tidlig havde havt Lejlig-

hed til at uddanne sig i Ildlandet i Fag, henhorende til

Veterinærvidenskaben. Tanken om at bruge ham til at

faa en Veterinærskole i Gang havde allerede været oppe

under Struensee. og snart efter dennes Fald blev den op-

taget igjen. En kongelig Eesolution af 3. Januar 1773

gav Abildgaard Bemyndigelse til at indrette en saadan

Skole, og, efter at han først havde sat den i Gang, blev

den senere overtaget af Staten (1776). En Fundats for

den udstedtes 23. Juli 1777. Undervisningen fandt endnu

kun Sted indenfor meget snævre Grænser: men en saare

vigtig Institution var dog her bleven grundet.

Paa et helt andet Omraade var det en Landbrugs-

interesse, der bragte til at værne Bønderne paa de nord-

sjællandske Krongodser imod at faa deres Kornmarkers

Afgrøde ødelagt af Vildtet. Der blev af den Grund gj en-

tagne Gange givet Ordre til efter ret stor ilaalestok at

skyde Vildt i disse Egne ^°).

Da Havebrug og Plantninger efter deres Natur staa

Agerbruget nær, skal det nævnes, at Regeringen søgte at

fremme sligt ved Indretning af en Træskole paa Frede-

riksberg, der netop særlig var beregnet paa Bøndernes
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Tarv^^), og ved Anlæg af en lignende ved Fredericia.

Ogsaa indskærpedes^'^) for Krongodsernes Vedkommende

Danske Lovs Paabud om Plantninger ved Bondergaardene.

Det blev befalet, at enhver Bonde under Mulkt skulde

plante 10 Pile aarlig, indtil han for hver Tønde Hartkorn,

hans Gaard sk^'ldte for, havde 100 Pile i god Stand. Til

enhver Bondegaard, der udskiftedes paa kongelig Bekost-

ning, skulde der skjænkes et vist Antal Frugttræer og

»vilde Træplanter« fra de anlagte Træskoler.

Den Interesse for Plantning, der saaledes viste sig,

fik sit særlige Udtryk ved Omsorg for Skovvæsenet, en

Omsorg, der forøvrigt ikke var ny og blandt andet havde

vist sig stærkt under Frederik Y ved Overjægermester

Grams og J. G. v. Langens Virksomhed paa dette Om-
raade^s). En Kabinetsordre af 10. Juli 1776 til Rente-

kammeret fremhævede det som en uheldig Kjendsgjeming,

at Skovene tog af i alle Lande omkring Østersoen. Denne

Fare gjaldt det om at modarbejde her i Danmark, og Be-

gyndelsen skulde gjores med Statsskovene i N^ordsjælland.

Al Skovhugst skulde ophøre indtil videre i de fire Amter

her, alene med Undtagelse af den sædvanlige Udvisning

til Bønderne og til Brændedeputater. En Kommission

blev nedsat for at afgive Betænkning om disse Skove, og

det endelige L^dfald blev Udstedelsen af en meget om-

fattende Skovforordning vedrørende Kronens Skove (18.

April 1781). Da Hovedformaalet med denne var, at »de

kongelige Skove ikke maatte forringes, men vedligeholdes

og forbedres«, befaledes det, at der, saa vidt muligt, baade

til Broer og Afledningsrender ved Vejene og ligeledes til

Bygning af Ladegaarde, Stalde o. s. v. skulde bruges Sten

i Stedet for Træ; ikke mindre skulde Risgjærder imellem

Markerne afløses af Stengjærder eller beplantede Diger,

og det befaledes enhver Bonde, til hvis Gaard Kongen

havde Ejendomsret eller Herlighed, at opføre efter et vist

Forhold Stengjærder eller Diger med levende Hegn. Na-
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turligvis gav Forordningen Bestemmelser om, hvad der

maatte udvises og fældes i forskjellige Øjemed; men den

fastsatte tillige, hvorledes Skov skulde opelskes i Stedet

for det, der borthuggedes; den bestemte, at Græsning, der

saa let kimde skade Træerne, ikke maatte Unde Sted,

med mindre det kunde ske uden Skade for den opvoxende

Skov. Ogsaa ordnedes Styrelsen af Skovvæsenet, og for at der

kunde helliges Skovene saa megen Omhu som muligt, fri-

toges Skovbetjentene for at have med Jagten at gjøre*^).

Denne Forordning, der paa flere Maader greb stærkt

ind i Bøndernes Forhold paa Krongodset, har vistnok

kunnet gjore Gavn indenfor dette Omraade: men den

sagde intet om Skovene paa Landet i det hele"^°), og her

vedbleve Forholdene at lade meget tilbage at ønske.

Exempler paa stor Mishandling af Skovene forekomme

flere Gange, især paa solgte Krongodser, hvor de, der

havde kjøbt Ejendomme her, huggede for Fode i Skoven

for at skaffe Penge til Kjøbesummen. Der maatte gribes

til Sikkerhedsforholdsregler derimod ^^). Hvorledes Skov-

væsenet over hele Riget skulde ordnes, var det forbeholdt

Fremtiden at fastsætte.

En Levning fra Bevægelsestiden før Struensees Fald

var Landhusholdningsselskabet, der, som det vil erindres,

var stiftet 1769. Vilde det end rette sin Virksomhed til

alle Sider af det økonomiske Liv, blev det dog Landbo-

forholdene, hvor det fik mest at sige. Det var, have vi

set, især ved Uddeling af Præmier, dels for fortjenstlige

økonomiske Afhandlinger, dels for praktiske Fremskridt,

at det søgte at gjøre Gavn^^^. Under Fortsættelsen af

sin Gjerning ogsaa efter Struensees Fald mødte det stadig

stor Velvilje fra Regeringsmændenes Side, iblandt hvilke

flere af de vigtigste vedbleve at være Medlemmer af det.

En af disse, nemlig J. G. Moltke, skaffede det 17B1 en

aarlig Understøttelse paa 1000 Rdlr ^3). Foruden ved den

Slags Hjælp støttede Regeringen ogsaa dets Gjerning ved
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flere Gange at stille Medailler til dets Eaadighed, som

det kunde uddele for Besvarelsen af visse Opgaver. Saa-

ledes lod Kongen f. Ex i L780 efter Eentekammerets For-

slag Selskabet udsætte en Præmie paa 100 Edlr. for Be-

svarelsen af Spørgsmaalet om den bedste Størrelse af Bøn-

dergaarde 2*). Det kan i denne Sammenhæng nævnes, at

Eegeringen i Anledning af de Forbedringer, som A. Gr.

Moltke havde indfort paa sine Godser, ogsaa tilsendte ham

7 Medailler, af hvilke han kunde uddele 4 til Bønder. 3

til andre, der havde gjort sig fortjente paa hans Godser

af Agerbrugets Fremskridt ^^j.

Hvor nyttigt end alt sligt kunde være, er der dog

kun lidet deraf, som vidner om et større Syn fra Eege-

ringens Side paa Landboforholdene og om en Indgriben,

der kunde faa særdeles omfattende Betydning. Heldigvis

fattes det dog ikke helt paa sligt. Den har virkelig paa

et Punkt slaaet et vigtigt Slag og indført en i højeste

Grad heldbringende Eeform. Det er, hvad Fællesskabet

angaar. Der har i de foregaaende Bind af dette Værk

været rig Lejlighed til at omtale, hvad der allerede før

denne Tid var gjort for at fjærne al den Forvirring, som

dette skabte omkring paa Landet, og de Hindringer, som

det lagde i Vejen for, at baade de enkelte Lodsejere og

endelig ogsaa de enkelte Bønder kunde komme til at røre

sig frit paa deres egne Jordlodder, og for at der derved

kunde komme til at udvikle sig Drift og Virkelyst hos

Bønderne i det hele.

Man var imidlertid trods dette i de første Aar af det

Tidsrum, hvormed vi her sysle, langt fra naaet saa vidt,

som man kunde ønske. Den sidste Forordning, der var

udstedt om denne Sag. nemlig den af 28. Juli 1769, havde

ganske vist indeholdt vigtige Bestemmelser, og den havde

særlig rettet et stærkt Slag imod Fællesskabet, for saa vidt

det berørte Overdrevene og Forholdet imellem flere Byer;
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men Maalet var ikke naaet, og det maatte især gjælde

for en Sjældenhed, at Fællesskabet var ophævet indenfor

de enkelte Landsbyers Omraade. Der var derfor overor-

dentlig meget endnu at gjore, og Reformens Betydning

blev saa meget mere klar, som det viste sig, at selv, hvor

man havde indført saadanne Fremskridt som at afløse

Hoveriet og gjøre Fæstegaardene til Selvejendomme, havde

det ingenlunde forslaaet. Det kunde derfor ikke uden

Ret et Par Aar senere udtales af en ivrig Reformven, at,

saalænge Fællesskabet var til, vilde alle andre Bestræbel-

ser eller Forbedringer blive af ubetydelig Nytte. Men

naar det var Tilfældet, var det unægtelig slemt, at det

kostede store Vanskeligheder at gjennemføre Reformen.

Det maa erindres, hvor umaadelig stor en Forandring det her

gjaldt om. Saaledes skulde paa^de mange Steder, hvor Tre-

vangsdriften herskede, de tre gamle store Vange, paa hvilke

hver Bondegaard havde en Mængde smaa adspredte Jord-

stykker, nu helt falde bort, og i Stedet for dem skulde

hver Gaard i Landsbyen have sin, saa vidt muligt sam-

lede Lod. Disse Lodder skulde saa igjen inddeles i saa

mange Marker, som den nye forbedrede Driftsmaade gjorde

nødvendige. Hertil kom endvidere Arbejdet med en Mængde

nye Hegn, som der nu trængtes til, med nye Veje, hvoraf

der maatte anlægges mange, og endelig, hvor Gaarde

skulde udflyttes, med at faa dette gjort. Selvfølgelig var

det desuden rimeligt, at Omlægningen vilde medføre, at

Høstudbyttet i nogle Overgangsaar ikke blev stort, og

særlig maatte de, der fik deres Gaarde udflyttede og maatte

overtage Lodder paa de fjærnere og derfor mindre godt

gj ødede og behandlede Dele af Byvangene eller endog paa

Overdrevene, faa usigelig meget at gjøre, inden disse for

en stor Del raa Jorder bleve lønnende at dyrke. Hvem
kan undre sig over, at alt dette Arbejde skræmmede, især

hos en Bondestand, der var saa lidt udviklet til selvstæn-

digt Arbejde som den daværende danske, ja at det kunde
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bringe dem. der skulde overtage Udlodderne, formelig til

Fortvivlelse? Følgen deraf var naturligvis en Mængde
Klager og passiv Modstand til det yderste.

Under disse Forhold var det af ikke ringe Betydning,

at Rentekammeret rundhaandet uddelte Understøttelser til

Udskiftning og til Udflytning af Bønder paa det daværende

og undertiden ogsaa paa det forhenværende Krongods.

Men det var ikke tilstrækkeligt, og man udstedte derfor For-

ordningen af 13. Maj 1776, som skulde lægge større Tryk

paa Ophævelsen af Fællesskabet. Samtidig vedblev Rege-

ringen at fremme dette ved Pengehjælp, hvor en saadan

attraaedes, og Kongen kunde i April 1781 udtale sin Til-

fredshed med Rentekammerets Anstrængelser og med,

hvad der var udrettet i de sidste 4 Aar, i hvilke der var

medgaaet 50817 Rdlr. til slige Øjemed. Det regnedes, at

der i disse Aar havde fundet Udskiftning Sted i 126

Landsbyer; men Rentekammeret holdt det dog for nød-

vendigt at gaa raskere paa med Sagen, for ikke at tale

om, at der ved Udskiftningerne havde vist sig en Mængde
vanskelige Spørgsmaal, hvorom der nødvendigvis maatte

fastsættes noget nærmere. Som en Følge deraf fik

det udvirket den saare vigtige Forordning af 23. April

1781, der skulde indeholde udtømmende Bestemmelser, og

ved hvilken derfor alle de tidligere Forordninger om Fæl-

lesskabet ophævedes.

Hovedbestemmelsen i denne Forordning var, at en-

hver Lodsejer skulde have Ret til, naar han krævede det,

at faa sine i Fællig liggende Jorder udskiftede og sam-

lede paa eet, eller, hvis det ikke var muligt, saa paa 2

eller allerhøjest paa 3 Steder, dog helst paa eet. Og saa-

fremt, hvor det skete, den Landsbys Marker, hvortil hans

Lodder hørte, ikke vare indhegnede for sig selv og der-

ved afsondrede fra de tilgrænsende Byer, skulde hans

Fordring være tilstrækkelig til, at Byens Marker adskiltes

fra disse Byers Lodder. De andre Lodsejere i Byen
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maatte ikke alene ikke modsætte sig den saaledes for-

langte Udskiftning; men de skulde endog efter Forholdet

imellem, hvad de og hvad han ejede, deltage i Bekost-

kostningen ved Opmaalingen og Udskiftningen. Ja, Skridtet

blev endog taget saa fuldt ud, at, selv om det blot var

en eneste af Lodsejerne i Byen, der forlangte at blive ud-

skiftet, skulde dog alle Byens Jorder paa samtlige Lods-

ejeres Bekostning opmaales og kortlægges. Naar det var

sket, vilde det paahvile vedkommende Myndigheder at ud-

kaste en almindelig Plan til hele Byens Udskiftning.

Selvfølgelig maatte der ved en saadan Omstøbning af Be-

siddelsesforholdene fremkomme adskillige Vanskeligheder,

og den særdeles omhyggelig gjennemtænkte Forordning

indeholdt mange i det enkelte gaaende Bestemmelser om,

hvorledes Ordningen skulde foregaa. En vigtig Side deraf

var alt, hvad der angik Indhegningen af de helt omdan-

nede Lodder. Hertil sluttede sig ogsaa Bestemmelser om
de endnu ikke udskiftede Overdrev. Selvfølgelig var det

Bøndergaardenes Jordlodder, der bleve Gjenstanden for

den gjennemførte Udskiftning; men der maatte ogsaa tæn-

kes paa Husmændene, som forøvrigt i hin Tid spillede

en usigelig ringere Rolle end nu til Dags. Da de tidli-

gere havde havt Del i Græsningen paa de fælles store

Vange, fastsattes det nu, at der skulde sørges for, at der

blev tillagt dem en forholdsmæssig Græsning. Fremdeles

lovede Kongen for at fremme den uundgaaelige Udflyt-

ning af en Del af Gaardene, at han aarlig vilde udbetale

et vist Beløb til Hjælp ved Udflytningen, nemlig 50 til

100 Edlr. for hver Gaard. Saafremt Gaarde bleve udflyt-

tede helt ud paa Overdrev, kunde der efter Omstændig-

hederne tilstaas dem en endnu støiTe Bygningshjælp.

Med denne Forordning var der slaaet et for hele den

følgende Tid afgjørende Slag. Fra nu af gik Udskiftning

og Udflytning ustandselig deres Gang, og man kan derfor

sige, at med den aabnes de store Landboreformer. Den
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Kjendsgjerning. at alle Mænd, der havde Kjendskab til

Forholdene og Indflydelse, havde været enige om dens

Hensigtsmæssighed. — den eneste Reform, hvorom det

kan siges — , havde naturligvis lettet dens Vedtagelse.

Vistnok vare de mange Vanskeligheder, som Udskiftning

og Udflytning medførte, stadig svære at overvinde, og den

passive Modstand fra adskilliges Side kunde være drøj nok

at faa Bugt med. Det lader sig ej heller nægte, at den

Maade, hvorpaa Forordningen efterhaanden gjennemførtes,

kunde lade meget tilhage at ønske. Især gjaldt det om
Udskiftningerne, en Følge blandt andet af, at det i høj

Grad skortede paa tilstrækkelig Hjælp af kyndige Land-

maalere. Men alt dette kan ikke nævnes i Sammenligning

med de gode Virkninger, Forordningen havde. Der kunde

en Snes Aar efter dens Udstedelse fra sagkyndig Side siges,

at den ikke alene havde havt mærkelig Indflydelse paa

Produktionen og Produkternes Godhed, men ogsaa paa

Bondealmuens Driftighed og Karakter, altsaa at den netop

havde virket det, man havde haabet at naa ved Reformen.

Hvad her var sket, man kan sige. baade i Godsejer-

nes og i Bøndernes vel forstaaede Interesse , behovede

ikke at have det mindste med Humanitetsfolelse at gjore.

Et forstandigt landøkonomisk Blik var tilstrækkeligt.

Det bør da tilføjes, at det tillige ingenlunde skorter paa

Vidnesbyrd om venligt Sind imod Bønderne, om Lyst til at

hjælpe dem paa forskjellig Maade og om det Ønske at

agte deres Rettigheder. I saadanne Træk. som at der ud-

deles Korn til trængende Bonder paa Krongodserne, enten

til Føde eller til Sædekorn, at der eftergives dem Re-

stancer, at de hjælpes i Anledning af Tab af Heste, at

Landgilden nedsættes for forarmede Bønder, at der gives

Lettelser af forskjellig Art paa Grund af Misvæxt, at der

bevilges Udsættelse af Betaling for kjobt Krongods, at

der i det mindste i visse Tilfælde vaages over, at de ikke
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fik forøget Hoveri, i alt sligt har man Lov til at tro, at

et hjælpsomt Sind har havt sin Del. Det peger i samme

Ketning, naar der fandt Indskramkning Sted med Hen-

syn til den Vejlængde, som Herremændene kunde tvinge

deres Bønder til at kjore for at transportere Landgil-

den 2^). Ogsaa ser man ikke alene, at det i en Fore-

stilling fra Kancelliet fremhæves, hvad forøvrigt var en

gammel Grundsætning, at Amtmændene skulle være »Al-

muens Forsvar imod betydelige Eettigheders mulige Mis-

brug«, men ogsaa at det, da Kammerherre Schindel stilledes

i Spidsen for Rentekammeret, ved kgl. Skrivelse af 4. Xo-

vember 1783 udtaltes til ham: A^i paalægge Dig især al

Omhu for Bonden og Forsvar for hans Rettigheder ;. En

Kabinetsordre til Vejkommissionen udtaler, at .^den bekla-

gelige Fodertrang, der nu hersker, gjør det højst nødvendigt,

at alt lindres for Bonden ^') : der vises Iver for at »konservere«

nogle Selvejere paa det tidligere Krongods i Koldinghusamt,

som ikke havde kunnet betale deres Skatter ^*j, og der ydes

Hjælp i Anledning af Hdebrand til nogle fjnske Selvejere,

som havde kjøbt deres Gaarde paa Krongodset der 2^). Ved en

ret tvivlsom Sag angaaende Virkningen af et Benaadnings-

brev, som Frederik III havde givet de Vornede, der havde

vist tro Tjeneste ved Kjøbenhavns Belejring, satte Rente-

kammeret igjennem, at dets Virkning endnu erkjendtes

for at gjælde^"): man er ogsaa rundhaandet med at be-

vilge Folk fra Krongodser Fritagelse for Fødestavnsbaand

imod en meget maadeholden Betaling, og der mangler en-

delig ikke Exempler paa. at Bønder tages i Forsvar imod

onde Herskaber eller imod ubillig Behandling af Embeds-

mænd^^). En Kabinetsordre af 28. Juni 1775 udtaler saale-

des i de stærkeste Udtryk Harme over den Behandling, en

Bonde havde været Gienstand for, og befaler, at han skal

hjælpes; ved en anden (8. Okt. 1777) paabydes det i An-

ledning af, at Bønderne paa Kronborg Amt vare altfor pla-

gede med Ægtkjørsler, at disse skulde indskrænkes saa

Danmark-Norges Historie 1720—1S14. V.
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meget som muligt. Ret interessant er det ved en Strid

imellem Kabinet og Rentekammer i Efteraaret 1783 at se

det sidste overfor en Sigtelse fra Kabinettets Side paastaa,

at det tog alt muligt Hensyn til Bondemes Yel v^d Ud-

skiftningen^^^. Og hvor strænge Forbud der end gjaldt

imod Udførsel af Græsoxne fra Jylland, blev det dog'^)

tilladt Bønderne i flere Herreder i Koldinghus Amt paa

Grund af deres trængende Omstændigheder, at de fore-

løbig maatte udføre de af dem selv tillagte Dyr. Endelig

viste Regeringen fiere Gange sin Velvilje imod Selvejerne.

Den fastsatte saaledes, at den Nedsættelse af Konsumtion

og Folkeskat, som ved Forordningen af 13. Maj 1769 var

indrømmet Fæsterne, naar de paa Krongodset kjobte deres

Gaarde, skulde tilkomme alle Selvejere, ligesom de og-

saa befriedes for den dem tidligere paalagte Staldafgift ^*).

Omtrent samtidig bestemte den, at Selvejerbøndeme alle-

vegne i Danmark med Hensyn til Extraskatten for deres

Børn skulde nyde samme Lindring, som allerede var ind-

rømmet Fæstebønderne, at den nemlig først skulde udre-

des, naar Børnene blev 16 Aar^^).

Men selv om adskillige af de Træk, der her ere an-

førte, vidne om en Attraa efter at forbedre Bondemes

Kaar, hvori ogsaa humane Stemninger have havt Del, kan

man uheldigvis ikke blive staaende alene ved den Slags

Vidnesbyrd. Xaar vi til Trods for dem dog have set, hvor

sørgelig Bondestandens sociale Stilling var lige indtil Af-

slutningen af dette saakaldte Guldbergske Tidsrum, kunne

vi ikke være i Tvivl om, at det i Hovedsagen har skortet

hos Regeringen paa det rette Syn og paa den tilstrækkelig

varme Følelse.
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Skyggesider ved Regeringens Landbopolitik. — Offentlig Drøftelse

af Landboforholdene i Kongeriget Danmark. — Landboforhold

i Hertugdommerne og i Norge.

I
JJen vigtigste Myndighed, der havde at gjore med

Landbosagerne, var Rentekammeret, og dertil kom paa

visse Punkter Kancelliernes og naturligvis ogsaa Statsraa-

dets Indflydelse. Det var ikke uden Grund, at der blev

talt om Datidens Proprietærministre, thi samtlige civile

Statsministre vare Godsejere, og det samme vare de tvende

Mænd, der efter hinanden stode i Spidsen for Eentekam-

meret, nemlig Gregers Juel og Godske Moltke. Ikke

mindre gjaldt dette om den paa saa mange Felter indfly-

delsesrige ældre Schimmelmann.

Iblandt de yngre Mænd, der havde Sæde i Kolle-

gierne, fandtes der paa ret vigtige Pladser flere, der snart

skulde blive Førere for Bondefrigj øreisen, som begge Re-

ventlowerne, den }Tigre Schimmelmann og den senere

Etatsraad Tilhelm Hansen; man træffer ligeledes i den Kreds

August Hennings, der stærkt sympathiserede med omfat-

tende Landboreformer og da ogsaa i en Skrivelse til Guld-

berg udtalte sin Overbevisning om, at en Forbedring i

Bøndernes Stilling vilde virke overordentlig til Landets

Opsvinge). Samme Synsmaade havde endvidere Martfelt,

som, saa snart Talen var om Landboforholdene, opgav den

Frygt for friere Rørelser, der beherskede ham. naar der var

Tale om Industrien.

Men det var foreløbig ikke disse, der vare ledende.

Iblandt Mændene paa det øverste Trin vare Schack Rath-

lou og Gregers Juel udprægede Fjender af større Refor-

mer; Godske Moltke havde ved Udkastet af December
26*
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1772 til Ordning af Hoveriet vist, at han ønskede at faa

dette bestemt; men senere hørte han aabenbart til Mod-

standerne af Eeformer, bortset fra Forordningen om Fæl-

lesskabets Ophævelse, hvoraf han havde saa stor Fortje-

neste. A. P. Bernstorffs Standpunkt er det vanskeligt at

angive med Bestemthed. Han var fra Hjemmet opdraget

i Opfattelsen af, at der skulde bæres Omsorg for Bøn-

derne, og hans Moder gik saa vidt i den Henseende, at

hun holdt det for ganske utilladeligt at bortforpagte Hoved-

gaardsjorder^), da Bønderne derved let kunde blive givne

til Pris for en Forpagters vilkaarlige Behandling. Naar

det er blevet fortalt, at det var hans Opfordringer, det

skyldtes, at Farbroderen indførte sin lykkebringende Re-

form paa Godset Bernstorff, er hans Forhold til den endnu

ikke tilstrækkelig oplyst: men sikkert er det, at han helt

samstemmede med, hvad her var sket, og at han havde

stor Del i Reformens Gjennemførelse. Man vil ogsaa er-

indre, at det i Begyndelsen af Kristian VII's Regering

blev overdraget ham at indføre ganske lignende Foran-

dringer paa det kongelige Gods Hjortespringe). Det vil

endvidere mindes, at han i det hele bedømte Hoveriloven

af 20. Februar 1771 gunstig"^), og man kan som Vidnes-

byrd om Tonen i hans Hjem, hvad Opfattelsen af Bonde-

standen, angaar, ogsaa nævne, at hans Hustru i et Brev

af 16. September 1772 til sin Veninde Louise Gramm ud-

talte Sympathi for, at Hoveriet maatte blive bestemt.

Men paa den anden Side stod han Gregers Juel meget

nær, og der savnes enhver, selv den svageste Antydning

af, at han har været ilde stemt over Hoveriforordningen

af 12. August 1773. Det eneste Punkt, hvor man i denne

Tid finder noget, der peger hen imod den Holdning, han

senere skulde vise, da de store Reformers Tid kom, er én

Ytring af ham, at han holdt det hele Princip, der fulgtes

ved Soldaterudskrivningen paa Landet, for fejlagtigt, og

at han mente, at Landsoldaterne ikke burde stilles af
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Lægder (og Godser), men udtages efter Folketallet ^). Der

laa noget heri, som konsekvent maatte tage hele det Grund-

lag bort, liYorpaa Stavnsbaandet hvilede.

Hvorledes det nu end har staaet til med Bernstorffs

Synsmaader i denne Tid, saa var det en for Bondestan-

den saare ugunstig Opfattelse af, hvordan dens sociale Stil-

ling burde være, der i Øjeblikket havde Magten baade i

Statsraad og i Kollegier^),

Der er i det foregaaende ikke talt om Guldberg, og

dog er det ham, der for den almindelige Bevidsthed staar

som Bæreren for den Opfattelse af Landboforholdene, der

i denne Tid havde Magten i Regeringskredsene. Det er

ham, som man ganske overvejende har ladet have Ansvaret

for den Landbopolitik, der fulgtes. Heri er der en stor

Overdrivelse. Kabinetsordrerne spille en meget underord-

net Rolle paa de Punkter, hvor der kan kritiseres stærkest,

og skjønt det er rimeligt nok, at Guldberg kan have

gjort sine Meninger gjældende under Samtaler med Arve-

prinsen eller andre, kan man dristig sige, at, selv om han

slet ikke havde været til, vilde Statsmagtens Holdning i

denne Tid have været den samme med Hensyn til Land-

boforholdene.

Men alligevel har det Interesse at se hans Stand-

punkt. Man har nemlig fra hans Side en Række Udta-

lelser, der vise det klart, og paa Grund af den Enighed,

der paa dette Omraade var imellem hans og de andre

ledende Statsmænds Meninger, bør de nævnes. De kaste

Lys over den fælles Synsmaade. Yi ville derfor dvæle et

Øjeblik ved dem.

Ingen kunde være varmere Patriot, mere begejstret

for Fædrelandets Vel end han; men han havde tillige helt

optaget tidligere Tiders Tilbøjelighed til at se ensidig paa,

hvad Statens Tarv krævede. Han glemte, hvor uadskille-

ligt dette i Virkeligheden var fra, at de enkelte Menne-

sker i Staten saa vidt muligt vare lykkelige. For Guld-
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berg var enhver Stand kun til. for at Staten kunde bruge

den efter, hvad Regeringen holdt for at tjene til det Of-

fentliges Bedste. Bondestandens Sag var det at gjore > det

haarde og ensdanne Arbejde«, og, hvis det standsede, kunde

Staten ikke bestaa. Men efter hans Mening vilde det nød-

vendigvis for en stor Del ophore, saafremt Bondestanden

kunde rore sig frit. Proprietærerne, der skulde indestaa

Staten for Skatterne, kunde umulig give Afkald paa det

Hoveri, som de behovede til deres Hovedgaardes Drift;

men hvis det Tvangsforhold, som Stavnsbaandet skabte,

blev løsnet, vilde Bonderne rømme fra Godserne, og de

daarlige Egne vilde blive ode, medens al Arbejdskraft vilde

blive samlet i de frugtbare Strækninger af Landet. Det

er værdt i denne Forbindelse at lægge Mærke til en Plan.

som han i Slutningen af sin Magtperiode havde om en

helt ny Ordning af Soldaterudskrivningen, — den eneste

store Eeformtanke. han har fremsat. I Stedet for. at Sol-

daterne stilledes af de Lægder, som Landet var inddelt i.

vilde han have Udski'ivningen indrettet saaledes. at der af

hvert Lægd henlagdes 4 Tonder Land som en Husmands-

lod; den, der fik en saadan Lod til Brug. skulde saa være

Soldat, og det skulde gaa i Arv til hans Slægt. Denne

Plan var ganske upraktisk og blev aldrig fulgt; men den

har den Interesse, at efter den vilde Herremandens Pligt

til at stille Soldater bortfalde. Altsaa behovedes for saa

vidt ikke mere Stavnsbaandet. og den Grund, der havde

fremkaldt dettes Indforelse, fandtes ikke længere: men i

Motiveringen af dette Forslag, hvor han netop vil frem-

hæve den gode Virkning, det vilde faa for Befolkningen,

siger han ikke et Ord herom. Det var aabenbart hans

Tanke, at Stavnsbaandet skulde vedblive som nødvendigt,

for at Proprietærerne kunde beholde deres Arbejdskraft.

Med andre Ord, han vilde vende tilbage til det gamle

Vornedskab, men nu i forværret Skikkelse, da det kom til

at paahvile hele Landet").
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Grundtanken hos Guldberg var tydelig nok den, at

kun ved Tvang kunde Bonden bringes til at bestille noget.

At Folelsen af at være et virkelig frit Menneske skulde

kunne virke til, at Bonden folte nogen Glæde ved sit Ar-

bejde og derved bragtes til at elske sit Hjem, selv om
Forholdene i dette kun vare smaa, var ham en taabelig

Tanke. En Række Aar senere har han udtalt sin dybeste

Haan over alle de almindelige Grundsætninger, som »for

Frihed anføres af Theoretici paa deres Kollegier, besynges

af Poeter, forestilles paa Skuepladsen, forsvares i Klub-

berne og ere blevne allevegne, hvor Indbildningen furer

Herredømmet, Poeternes gyldne Alder. Alle disse sige

ikke mere eller andet, end Vedderdøberne eller Anabapti-

sterne sagde og gjorde ved Reformationens Begyndelse«^).

Men denne Opfattelse havde han lige saa stærkt paa den

Tid, vi her dvæle ved. Det var netop nu, at han i god

Overensstemmelse med, hvad her er sagt om hans Menin-

ger, udtalte i sine Bemærkninger til Suhms Udtog af

Fædrelandets Historie, at »Bondestandens Aag ikke kan

afkastes, uden at Staten i alle sine Grundvolde skal bæve«.

Anskuelser som de her nævnte, der aldeles sikkert

deltes af mange, have selvfølgelig ikke afholdt brave Mænd
fra at være humane Godsejere og lige saa lidt Statsmænd

og Kollegiechefer fra i mange enkelte Tilfælde at ville

yde Bønderne Hjælp fra Statens Side; men de kom dog

nødvendigvis til at virke uheldig paa Regeringens Hold-

ning ved forskjellige Lejligheder. Det er umuligt at

værge sig imod det Indtryk, at der var en ensidig Til-

bøjelighed til at opfatte Bønderne som havende Uret saa

godt som i alle Sager, og at der ikke mindre vistes For-

kjærlighed for at komme Proprietærerne imøde. Dette

gjaldt ikke alene overfor Mænd som den ældre Schimmel-

mann og Classen, hvis Onsker man paa højeste Steder

altid pligtskyldigst bøjede sig for^): men det traadte og-

saa ellers ikke helt sjælden frem. Tidligere havde Rege-
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ringen flere Gange, senest ved Forordningen af 6. Juni

1769, fastsat ret alvorlige Straffe for Herremænd, der

nedlagde Bondergaarde for at lægge deres Jorder under

Hovedgaarden. Bøndergodset, det var den officielle Op-

fattelse, skulde bevares i sit gamle Omfang, dels af Hen-

syn til Skatterne, men dels ogsaa, for at ikke, saafremt

Bondergaarde nedlagdes. Hoveriet skulde blive mere tryk-

kende for de Fæstegaarde, der bleve tilbage. Det fattes

vistnok ikke paa Tilfælde i den Guldbergske Tid, hvor

den nævnte Forordning havde Betydning; men naar, som

jævnlig skete. Herremænd søgte om Tilladelse til at ned-

lægge Bondergaarde, faar man flere Gange Indtr^'k af en

vis Slaphed: det er, som om Regeringen — mindre dog

selve Rentekammeret end Kabinettet — vel let slog: siff

til Ro ved de ingenlunde fjldestgj ørende Tilsagn, Herre-

mændene gav om, at Bønderne ikke skulde lide derved.

Blandt andet ser det meget tvivlsomt ud, om det har

været helt frivilligt, naar Bønderne ved slige Lejligheder

siges at have samtykket i at fratræde de Gaarde, Herre-

manden ønskede at lægge under Hovedgaarden '^). Man
vil fremdeles ogsaa finde, at ved de Salg af Krongods, der

fandt Sted i denne Tid (det antvorskovske og det vording-

borgske), ses der i en meget udpræget Grad bort fra, at

Bønderne kunde faa Lejlighed til at kjøbe deres Gaarde,

Tanken om den Forøgelse af hoverigjørende Bønder, der

fandt Sted ved disse Salg, spiller tydelig nok aldeles ingen

Rolle 11).

Og endelig saa man 14. September 1774 en Forord-

ning fremkomme, ved hvilken det officielle Trældomsaag

paa Bønderne ligesom kulminerede. Denne Forordning,

der fastslog en ny Organisation for Hæren, lod ikke alene

Stavnsbaandet bestaa i dets dagjældende Udstrækning fra

det 4de Aar til det 40de, men den forøgede Soldaterud-

skrivningen ikke ubetydelig ved at fastslaa, at der i Frem-

tiden skulde stilles en Karl til Landsoldat eller Rytter
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af hvert Lægd paa 22 Tdr. Hartkorn, medens Lægderne i

den nærmest foregaaende Tid havde været paa 46 Td. Hk,

Tjenesten, der for øvrigt nu som tidligere var meget lem-

pelig, skulde vare 12 Aar, og saa var dpr af ligefremme

Proprietærhensyn tilfojet den nye Bestemmelse, at, hvis

den, der havde udtjent, derefter ikke paa lovlige og bil-

lige Vilkaar vilde modtage en Fæstegaard paa det Gods,

hvor han horte hjemme, skulde han endnu gjore Soldater-

tjeneste i 6 Aar. Selv derefter var han forpligtet til at

vende tilbage til det Gods, hvor han horte hjemme. En-

hver ser let, at Truslen om ny Soldatertjeneste paa 6 Aar

skulde tjene til at skræmme den udtjente Soldat til at

overtage, hvilken som helst Gaard Herremanden vilde

prakke ham paa. Ikke mindre var det Proprietærhensyn,

der fremkaldte en Bestemmelse i Forordningen om, at

den. der efter at være indrulleret siden var bleven givet

fri for Tjenesten for at overtage en Gaard paa det Gods,

hvor han hørte hjemme, skulde, hvis han »forsad den^',

straffes med at tjene som Soldat ikke alene den Tid, han

endnu kunde have tilbage af de 12 Aar, men desuden og-

saa endnu 6 Aar til.

Det var Rentekammeret under Gregers Juel, det

samme Kollegium, der var Mester for Hoveriforordningen

af 12. August 1773, som fik fastsat denne Bestemmelse om
Tillægsstraffen af 6 Aars Tjeneste for dem, der ikke vilde

overtage Gaarde paa Godset. Bestemmelsen var udtryk-

kelig fraraadet af den Kommission, der havde udarbejdet

den Del af Forslaget, som ikke drejede sig om militære

Forhold. Den mente med Grund, at en saadan Bestem-

melse var for haard og kunde give Anledning til Plage-

rier imod Bønderkarlene; men den kongelige Resolution

sluttede sig til Rentekammeret ^2). Endelig maa det næv-

nes, hvad vi senere ville komme tilbage til, at, uagtet

man havde klar Kundskab om. at Arbejderne paa de store

sjællandske Landeveje havde voldt Bønderne et saare
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haardt Tryk ved de besværlige Kjørsler med Materialier,

som de medforte, lettedes dette slet ikke ved de Planer,

som i denne Tid fattedes om Vejvæsenets Ordning rundt

omkring i Danmark. Ogsaa her ligesom ved Militærvæ-

senet og ved den hele Landboordning blev Bøndernes Ar-

bejde opfattet som nødvendigt for Statens Tarv.

Se vi efter denne Oversigt over Regeringens Landbo-

politik tilbage paa dens Resultater, vil det være klart, at,

hvor stor Yægt man end vil lægge paa Fællesskabets Op-

hævelse, og selv om man bevarer i Minde, at Regeringen

i adskillige enkelte Tilfælde vitterlig viste Omsorg for,

at Bønderne ikke led Uret, maa Dommen over den dog

blive stræng. Den har helt manglet Forstaaelse af den

personlige Friheds Betydning som opdragende og opmun-

trende, af det frie Arbejdes Fortrin fremfor det tvungne

og af snævre Regler indstrammede, og den har intet Øje

havt for, at det var ganske utilstedeligt, af et saakaldet

Statshensyn at trykke den talrigste Samfundsklasse ned i

Forhold, der paa det skarpeste stred imod frie Mænds na-

turlige Ret. Den anede ikke, at, med mindre der her

skete en gjennemgribende Forandring, var alt det til liden

eller ingen Nytte, hvorved den ellers mente at kunne op-

hjælpe Agerbruget. Derfor dømte den ganske skjævt om
den hele Bevægelse, der med Hensyn til Bøndernes soci-

ale Stilling havde fundet Sted siden Frederik Vs Tid, og

der falder statsmandsmæssig set et tungt Ansvar paa den

for at have standset i det mindste den Del af Udviklin-

gen, der havde begyndt at sætte Frugt i Regeringshand-

linger. Men til al Lykke mægtede den ikke at hindre,

at en gunstigere Tid atter kunde begynde. Ja. denne

blev endog samtidig med Reaktionen fra oven forberedt

paa en kraftig Maade ved det Arbejde, der skete for at

vinde den offentlige Mening for en friere Indvikling. Dette

Arbejde fandt Sted igjennem Pressen og Litteraturen.
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Det er ovenfor sagt, at Reskriptet af 20. Oktober tillige

med Kancelliskrivelsen af 27. November 1773 bragte Folk

til at tro, at Politimesterens Eet til at straffe vilkaarli

g

med Mulkter ogsaa truede andre Skrifter end Aviser, Uge-

blade og Flyveblade*). Sandsynligheden er da for, at

dette i nogen Tid har virket til at skræmme fra friere

Udtalelser om Landboforholdene. Men denne Frygt var

ugrundet. Det saa man. da der i 1776 udkom en tysk

Oversættelse af Suhms allerede tidligere omtalte Fortæl-

ling Euphron. I denne vare nemlig de Eegeringsregler

optagne, som han af Frygt for Politimesteren havde holdt

tilbage ved Udgivelsen af den danske Original**), deri-

blandt netop en. der indeholdt en stærk Fremhævelse af,

at Bonder burde nyde Frihed og kunne nedsætte sig, hvor

de vilde. Men Politimesteren skred aldeles ikke ind imod

Bogens Salg eller imod dem, der forhandlede den ^3). Og

da forskjellige efterhaanden tog Mod til sig og skrev om
Bondesporgsmaalet, viste det sig klart, at de havde et ret

vidt Spillerum, og det uagtet der fremkom Ytringer fra

deres Side, som gik stik imod Synsmaaden overst oppe.

Man kan da ogsaa se et Blad, der bestemt stillede sig paa

Eeformvennemes Side, prise den Tænke- og Skrivefrihed.

som fandtes her hjemme.

I Virkeligheden spillede den offentlige Forhandling

ingenlunde nogen ringe Eolle. Xaar Drøftelsen i Pressen

i Trykkefrihedstiden havde været betegnet ved en Mængde

Smaaskrifter, der vare det reneste Pøjt, maa der dommes

anderledes om den Forhandling angaaende Landbosporgs-

maalet, som nu fortes. Det behandledes baade i sturre

Arbejder, i en Eække Flyveskrifter af meget forskjellig

Størrelse, men ikke sjælden omfangsrige, og endelig og-

saa i Anmældelser eller andre mindre Artikler i forskjel-

*) Se ovenfor S. 160.

**) Se ovenfor S. 165.
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lige Slags Tidender. Meget modsatte Synsmaader frem-

kom i dem,

Ogsaa uden umiddelbart at komme ind paa selve

de store Sporgsmaal kunde Skrifter faa Betj^dning ved

det veltalende Sprog, som de i dem fremhævede Kjends-

gjerninger og Tal forte. Dette gjaldt om to Skrifter, der

i denne Tid udkom om Godset Bernstorff. Det ene var

af Torkel Baden, der i 1774 beskrev de Forandringer, som

den ældre Bernstorff havde ladet foretage her i Aarene efter

1764. Jo nærmere dette Gods laa Kjobenhavn, jo mere

den hele Forandring, der her havde fundet Sted, saa at

sige viste sine Virkninger for enhver Kjobenhavner, der

kjørte en Tour >i Skoven, desto mere fængslende var det

at læse om, hvorledes Forandringen var sket. og at faa

nærmere Bede paa, hvilke Fordele en saadan Reform

bragte Godsejer saa vel som Bonde. I det andet Skrift,

af en Justitsraad Hamnielef fra 1783. lagde sammen-

lignende Tabeller det klart for Dagen, hvor stor Forskj el-

len var paa Høstudbyttet paa dette Gods før og nu.

Naar Afhandlinger og Anmældelser ved Siden af slige

Skrifter umiddelbart gik de bestaaende Brust ved Land-

boforholdene paa Klingen, havde det særlig Betydning, at

selve Landhusholdningsselskabet overvejende viste en her-

med stemmende Opfattelse. De Mænd, der dannede Sel-

skabets Præmieskriftkommission. tilhørte for det meste

Reformvennemes Parti, og dets stadige Sekretær var den

stærkt bondevenlige Martfelt. Det kunde derfor ventes, at

de, der besvarede Opgaver, Selskabet havde udsat, ikke vilde

blive viste tilbage, naar de udtalte sig skarpt imod det

gjældende Landvæsenssjstem, og strax i en af de allerførste

Besvarelser, der vandt Selskabets Guldmedaille, en Afhand-

ling af en Præst Muus. kunde det da ogsaa udtales, at en

Hovedfejl ved Landbofurholdene var Bondens vilkaarlige Be-

handling, og at man kunde forlange, hvad Naturens Lov

forlanger, og hvad vor egen Følelse forlanger, at nemlig
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Bønderne skulde være frie Mennesker« '^). Efter at Sel-

skabet i den første Tid havde udsat Præmier alene for

Behandlingen af rent økonomiske Æmner, gik det da og-

saa efterhaanden over til at ville fremkalde Afhandlinger,

der maatte røre op i Bøndernes sociale Stilling. Saale-

des, naar det vilde have behandlet, >hvor vidt og hvor-

ledes en Hovedgaards Avlings fordelagtigste Drift, naar

samme sker ved Hjælp af Hoveri, kan bestaa med Bøn-

dernes Tarv 0. s. v.« Eller naar Selskabet endog ligefrem

lovede en Belønning for »Proprietærer, som paa deres

Godser befordrer borgerlig Frihed og Ejendom^;. Efter

den ansete Stilling, Selskabet indtog, kan der ingen Tvivl

være om, at denne dets Holdning gav Reformbevægelsen

en betydningsfuld Støtte.

For øvrigt paavirkede Fremskridtstankerne efterhaan-

den tydeligere og tydeligere Anmældelser af forskjellige

Arbejder i Tidsskrifter som Lærde Efterretninger,

Kritisk Journal og Ny kritisk Journal. Det var

gjentagne Gange endog ret skarpt, at der her blev ført

Ordet imod reformfjendtlige Afhandlinger og Skrifter.

Selv i et sædvanlig saa indholdsløst Ugeblad som Aften-

posten kunde et medfølende Suk over Bondestandens Kaar

trænge sig frem. Bønderne«, læste man her, :^ havde det

saa slet, at mange af dem havde Ulyst til at gifte sig.

Hoveribønderne maatte slide sig op i deres Husbonds

Tjeneste <:. >Skal Bonden^, hedder det bittert en anden

Gang, »forblive, som han er, derom maa man spørge en

Proprietær«, og i Begyndelsen af 1784. tæt op imod det

Guldbergske Ministeriums Fald, stod der i dette Blad

flammende Artikler om den Behandling. Bønderne vare

Gjenstand for.

Det kunde, set fra Bondefrihedsstandpunktet. synes

betænkeligt, at et Par ansete Mænd i Skrifter, som der

blev tillagt stor Betydning, tog bestemt Afstand derfra.

Den ene var Amtmand Hans de Hofmann, en Mand, der
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forøTrigt i sin personlige Færd som Embedsmand gjorde

sig meget fortjent af Bønderne. Som Udgiver af 6te

Bind af Danske Atlas kom han i Fortalen hertil ind paa

Landbosagen. Han udtalte her en levende Frygt for en-

hver Reform, der gik ud over Fællesskabets Ophævelse,

og han kunde aldeles ikke tænke sig Bønderne undvære

Herremændenes Formynderskab. Ikke mindre stærkt ud-

talte den tidligere omtalte betydelige statsvidenskabelige

Forfatter Andreas Se hytte sig imod Reformbevægelsen

i sit Værk: »Staternes indre Historie«. Vistnok

fandt han, at Hoveriet kunde ønskes mindre vilkaarligt,

end det var; men ellers fandt han alt i Landboforholde-

nes Ordning, som det skulde være: selve Hoveriet kunde

efter hans Skjon ikke undværes, og Bønderne vare godt

tjente med at gjore Hoveri i Stedet for at betale Penge.

Man havde, skrev han. givet Bonden saa megen Frihed,

som Regeringsformen, hans Stand og FoiTetninger ud-

fordre.

Imidlertid, hvis Udtalelser fra saadanne Mænd kunde

tænkes at have Vægt, saa opvejedes dette h"kkeligvis ved

den Opfattelse af den frie Bevægelses Fortrin, der be-

gyndte at trænge her ind fra Udlandets økonomiske Litte-

ratur, hvor netop i denne Tid Adam Smiths berømte

Værk om kationernes Velstand blev epokegj ørende, og til-

lige tog en anset Forfatter her hjemme med Kraft Ordet

til Gavn for Bondesagen. Det var Tyge Rothe i sit

Værk i 2 Bind: »Vort Landvæsenssystem, som det

var 1783<-. hvis første Bind udkom i Februar 1784.

Hans Synsmaade her frembyder stor Interesse. Paa den

ene Side gaar han historisk tilbage i Tiden. Med de

stærkeste Farver udmaler han den Frihed og Lighed, som

i Oldtiden skulde have været almindelig hos Bondestanden,

eller hvad han kalder Odelsfriheden , og han fremhæver,

hvor hæderligt det i hin Tid var at være Bonde i Mod-

sætning til V Samtidens vanærende Ide om Agerdyrkere«.
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Kun Odelsbønderne, som man i Samtiden kjendte dem i

Norge, vare et Sidestykke til Oldtidens Bonder. En skjæ-

rende Modsætning til dem dannede derimod den dan-

ske Bonde; men vel at mærke, han var c'og kun stavns-

bunden eller rettere lægdsbunden som Landevæmsmand,

ikke stavnsbunden som den, der sad paa fremmed Grund*).

Det Syn paa Oldtiden som en Frihedens Guldalder, der

saaledes kom til Orde hos Rothe, og som man ogsaa kan

finde hos andre omtrent samtidige Forfattere, kan ganske

vist ikke staa Prøve for den historiske Kritik; men det

har gjort Gavn ved at styrke Eeformvennernes Overbevis-

ning om deres Sags Retfærdighed.

Faldt der i Rothes Ojne svære Skygger over Datidens

Landboforhold, naar de sammenlignedes med Oldtidens, var

det samme ikke mindre Tilfældet, naar han saa dem i Ly-

set af Samtidens Ideer. Han var nemlig en begejstret

Beundrer af de Fremskridtstanker i forskjellige Retninger,

der vare betegnende for anden Halvdel af det attende

Aarhundrede rundt omkring i Europa. »Her er-j;, har han

sagt, s som Guds Himmels Opladelse; her er Lys og Straa-

ler, saa Troldene og Uhyrerne, disse Overtroer, TjTanner,

Sjælsforhaanelser flygte hen til Skjul i mørke Vraaer«.

Med Hensyn til de borgerlige og økonomiske Forhold saa

ban stedse hen til Montesquieu som sin Mester, han havde

fulgt den nationaløkonomiske Litteratur med dens Hoved-

forfattere, de franske Fysiokrater og Adam Smith, og han

kom i Henrykkelse ved at se, hvorledes Datidens Regenter

i Europa, fremfor alle Frederik den store, Josef II og

Katharina II, hyldede Fremskridtsidéer. Særlig vakte

Landboforholdene hans Opmærksomhed, de franske som

et afskrækkende, de engelske som et følgeværdigt Exem-

pel, og det er betegnende for hans Synsmaade, naar han

*) Rothes Mening med at fremhæve dette er aabenbart, at dette

gjorde det lettere for Regeringen, hvis den vilde, at komme
bort derfra.
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som Motto i Spidsen af sit Værk satte følgende Linier af

en berømt engelsk Landbrugsforfatter : ^At gjøre Forslag

til nye Agerbrugsmaader, saa længe Landboen endnu tryk-

kes ved Skatter. Ufrihed, Hoveri, Mangel paa heldige

Fæstebreve ... det er blotte palliative Midler, hvilke hist

og her skaffe Skin af Velstand for en kort Tid; men i

Grunden ere de uvigtige, ja farlige for den Statsforvalter,

der bruger dem. Ofte skriver man hele Bind fulde af

Anvisninger til Agerbrug, da man i dets Sted skulde handle

om politiske Grundsætninger«.

Et saadant Citat er tilstrækkeligt til at vise, i hvil-

ken Grad Kothe tog Afstand fra de mange, der mente,

at, naar man bare forbedrede Agerbruget, var dermed alt

gjort, hvad der kunde kræves. Og det er interessant at

se ham i Modsætning til det Guldbergske ensidige Stats-

standpunkt gjøre Indsigelse mod den Opfattelse, »at Ager-

dyrkningen er en Haandtering, hvorved den talrigste Klasse

af Folket skal anspænde Kraft og Flid for at skaffe det,

der som Skat skal flyde ind i Statskassen«. Hertil knyt-

tede han en begejstret Skildring af, hvad borgerlig Frihed

vilde sige, en Frihed, som oven i Kjobet ethvert Menne-

ske efter IS'aturens Bet kunde gjøre Krav paa. Naar han

saa i Modsætning til denne Frihed kom ind paa at skildre

Bondens Stilling her hjemme, var det med god Grund, at

han særlig betonede hans Mangel paa retslig Sikkerhed,

og at han fremhævede, i hvor høj Grad den Plads, Gods-

ejerne indtog i vort Samfund, var gal. Begrebet Fædre-

land, sagde han, forsvandt for Bonden, naar han saa

Herremanden ligesom stillet imellem ham og Landets

Hersker; Godsejernes Tarv burde ikke kunne bestemme,

under hvilke Kaar en Del af Folket skulde leve, og det

var sørgeligt, naar de ni Tiendedele skulde arbejde for den

ene Tiendedel.

I Modsætning til den Klarhed og Styrke, med hvilke

Eothe udviklede sine Synsmaader om Landboforholdenes
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uhyre Brøst, stod det desto værre kun ringe til med de

Forslag, han mente at kunne fremsætte til at raade Bod

derpaa. Alt svømmer i Virkeligheden ud for ham i taa-

gede Fremtidsdrømme ; men desuagtet havde hans Kritik

stor Betydning som et vigtigt Indlæg for Reformers Nød-

vendighed, og det er da ogsaa let at spore den gode Ind-

flydelse, den har havt.

Til Trods for den Opmærksomhed, et sligt større Ar-

bejde kan have vakt, var det dog nu. ligesom i den egent-

lige Trykkefrihedstid, mest Flyveskrifter, hvorved Folk

bleve holdte i Aande med Hensyn til Landbosporgsmaalet.

Her skal det exempelvis nævnes, at Prisskrifter som We-
stenholtz's og N. C. Claussens: »Om Folkemæng-
den i Bondestanden«, der begge i Forvejen vare blevne

offentlig belønnede, men først kom ud nu i 1772^5-)^ ^g^

tydelig gik ud paa at fremhæve Bondestandens fortrykte

Stilling som en af Hovedaarsagerne til. at Befolkningen

paa Landet kun voxede saare lidt. Det var Arbejder, der

gjorde Opsigt og meddelte adskillige oplysende Træk. I

ganske lignende Retning gik et — uheldigvis altfor kort-

fattet — paa Tysk udgivet Skrift af den som økonomisk

Forfatter hæderlig bekjendte og som Entomolog berømte

Johan Kristian Fabricius, der dengang var Professor i

Kiel, et Skrift, der til Titel havde: >Von der Volks-

vermehrung besonders in Dånemark<^ (1781)^^).

Naturligvis vakte disse og lignende Flyveskrifter stor

Forbitrelse hos Reformmodstanderne, og der blev skre-

vet endog ret voldsomt imod dem. For at vise, hvilke

taabelige Former den ubeherskede Forbitrelse kunde an-

tage, skal her nævnes, at, da en af de reformvenlige

Forfattere i et Skrift havde udtalt, at der var Proprietæ-

rer, som gjorde sig skyldige i ukristelig Fremfærd, gav det

en Modstander Lejlighed til at udtale sin Forargelse over

en saa formastelig Ytring, da der iblandt Proprietæ-

rerne fandtes baade Friherrer, Grever, ja de højeste Em-

Danmark-Norges Historie 1720—1814. v. -'
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bedsmænd i Landet, om hvem man -^baade bør tale og

skrive med Højagtelse og Ærbødighed«.

Større Interesse har det dog at se, hvorledes Mænd.

der stode højt i Samfundet, holdt det for nødvendigt at

tage til Orde imod de reformvenlige Paastande om Bonde-

standens fortrykte Kaar. Først og fremmest maa her

nævnes en Mand, der ikke var noget ringere end Baron,

Gehejmeraad og Ridder af Elefanten, nemlig "Wedel Jarls-

berg til Eaunstrup i Sjælland. Han havde beklædt en

Eække vigtige Embeder og havde havt Lejlighed til at

lære forskjellige af Livets praktiske Forhold at kjende,

blandt andet netop Landboforholdene. Han var en brav,

selvstændig Mand. der ikke kan siges at have manglet

Begavelse; men han var ensidig indtil det fanatiske, og

rent paradoxe Paastande laa ham ikke fjæmt. Da han nu

i 1782 udgav et Fljveskrift: i-Yejledning til et rig-

tigt Begreb om de danske Jordegodsers Indret-

ning* for derved at slaa Landboreformvenneme til Jor-

den, kom han uheldigvis til at skrive et Skrift, der kun

alt for meget viste hans Mangler. Man tænke sig, at han,

der vilde vise sin Kundskab i dansk Historie, som Grund-

lag gik ud fra noget saa afsindigt som at paastaa, at

alle Bonder i Danmark havde været vomede indtil 1660,

men at da var Vornedskabet ved en magelos Opofrelse fra

Adelens Side blevet ombj'ttet med det milde Stavnsbaand.

Paa dette utrolige Grundlag opførte han saa en Fantasi-

bvgning om al den Lykke, der var bleven Bondestanden

til Del. Han mente, at. om man end maatte ind-

rømme, at Stavnsbaandet kunde synes en byrdefuld For-

pligtelse, saa var det nødvendigt af Hensyn til Statens

TaTV, til en vis Grad at maatte indskrænke Friheden, da

ellers Agerdyrkningen vilde mangle Hænder og Fædrelan-

det Forsvarere og Sikkerhed. Og denne Indretning ram-

mede ikke Bønderne alene, thi Staten havde maattet paa-

lægge Proprietærerne at overlade deres kontribuerende Jor-
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der til Fæstebøndernes Brug og forskaffe dem Boliger og Un-

derholdning. Klagede man over Stavnsbaandets Tnk paa

Bønderne, glemte man, at det for en ret tænkende Pro-

prietær i alle Tilfælde var en større Byrde end for Bøn-

derne, thi det stod i nøje Sammenhæng med, at Herre-

mændene ikke havde fri Eaadighed over Bøndergodset, de

havde saa at sige kun en indskrænket Frihed. Frede-

rik IVs Tid havde været en sørgelig Tid, fordi han havde

hævet Stavnsbaandet; men Lykken var igjen vendt tilbage,

da Kristian VI gjenindforte det. Til Visdommen ved

Stavnsbaandet svarede nu det ypperlige ved de andre Land-

boindretninger. Saaledes var Hoveriet noget udmærket,

og det var viist, at det ikke blev bestemt, da Kjærlig-

hedsbaandet imellem Herremand og Bonde ikke burde

brydes; Hovarbejdet var desuden en Vindskibelighedens

Skole for Bønderne. Ikke mindre ideal fandt han Ord-

ningen ogsaa i andre Henseender, og hans Resultat var

da i det hele. at de danske Hoveribønder vare en lykkelig

Befolkning. Man kan forstaa, at en Forfatter, der saa

paa Forholdene med saadanne Øjne, ikke kunde tænke

sig andet, end at Angrebene paa den da gjældende Til-

stand maatte være en Virkning enten af Uvidenhed eller

af Ondskab.

L'lige mere besindig var en anden anset Mand, der

ogsaa tog Ordet, en Godsejer Munthe Morgenstjerne, der

tidligere havde været Officer og senere blev Stiftamtmand.

For Tiden ejede han Herregaarden Lundbygaard i Sjæl-

land. Han kunde gaa ind paa visse endog meget vigtige

Reformer som Stavnsbaandets Ophævelse, og han indrøm-

mede, at der var Vilkaarlighed forbunden med den Maade,

hvorpaa Bonden maatte overtr>ge sin Fæstegaard, da det

skete, uden at der blev optaget nogen formelig Synsfor-

retning; men han havde aldeles ingen Tro til, at Bøn-

derne vilde blive bedre eller flittigere ved at være deres

egne Herrer. Der hørte, har han sagt, en næsten mere
27*
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end menneskelig Taalmodighed til at faa Bonden, særdeles

den sjællandske, til at finde Smag i de til Landbrugets

Forbedring sigtende Arbejder. Idet han derfor holdt paa

Hoveriet, vilde han ogsaa gjøre gjældende, at Hoveribøn-

demes Tilstand i det hele var god. Ikke Tiendedelen af

dem var efter hans Sigende fattig.

"Wedels Skrift var skrevet med saa meget Overmod og

frembød saadanne Blottelser, at det umulig kunde gaa

Eam forbi. Det blev da ogsaa alvorlig angrebet af en

jævn praktisk Landmand Søren Klestrup, Inspektør paa

Giesegaard, i et Flyveskrift: :^Betænkninger i Anled-

ning af nogle Poster i Gehejmeraad "Wedel Jarls-

bergs Vejledning o. s. v.« En simpel Godsinspektor

— hvilket Tidens Tegn I — vovede at angribe en Excel-

lence, og han gjorde det oven i Kjobet knusende. Yed

omhyggelige Oplysninger, hentede fra 20 til 24 Sogne,

som han nøje kjendte, viste han aldeles overtydende det

skjæve i "Wedel Jarlsbergs (og Morgenstjernes) Opfattelse

af Hoveribondernes gode Stilling. Overhovedet var det

Billede, han tegnede af Hoveriets Tryk, 4 Dages Arbejde

om Ugen Aaret igjennem for en Bondegaard af Middel-

støn-else, af slaaende Styrke, og, hvad han efter Skiftepro-

tokoller kunde oplyse om, at der ikke kunde falde Arv

ved hver halvtredsindstyvende Gaard, var i en uhyggelig

Grad betegnende. Ganske vist kunde det siges, at der

var Egne i Landet, f. Ex. baade i Jylland og Fjn, hvor

Tilstanden var ulige bedre end paa Sjælland, hvorfra

Klestrup havde sine Beviser: men et System, der gjorde

saadanne Forhold mulige som de af ham tegnede. — og

de havde Sidestykker nok paa mange Steder — , maatte

synes dødsdømt, naar det først blev lagt klart for Dagen.

Selv om Klestrup imidlertid ikke overbeviste dem. der

havde sat sig fast i den modsatte Synsmaade, talte de

Kjendsgjerninger, han fremførte, et Sprog, som mange

forstod.
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Dette skete saa meget lettere, som aabenbart den of-

fentlige Mening, især i Kjobenhavn, i Løbet af de 12 Aar

siden Struensees Fald stedse tydeligere erklærede sig for,

at en Forandring i det bestaaende Landvæsenssystem var

nødvendig. Under den lange Kamp, der havde varet siden

Frederik Vs Tid, altsaa paa det nærmeste i 30 Aar, var

der fort saa mange Kølleslag imod det, at det stærkt var

ved at vakle i den almindelige Opfattelse, og samtidig

virkede Impulserne fra den kraftige Humanitetsbevægelse

rundt om i Europas Hovedlande ogsaa ind paa denne.

Endelig var der, som allerede antydet, iblandt det yngre

Embeds- og Godsejerpersonale Mænd. der havde Mod og

Virkelyst til, naar der kom et gunstigt Øjeblik, at skride

til Handling for at skabe en grundig Omdannelse. Slog

Kegeringen ikke om, og dertil var der mindst af alt Ud-

sigt, var den fra den Side set moden til Fald^*").

Selvfølgelig forekommer der for Sønderjyllands

og Holstens Vedkommende lignende Skridt for at værne

om Agerbruget og de dertil hørende Interesser som de, vi

allerede kjende fra Kongeriget. Saaledes bekæmpedes

Kvægpesten, der netop hemede først kom til Udbrud, med

samme Iver Sonden for Kongeaaen som Nord for den, og

der arbejdedes ogsaa der, om end med enkelte Forskjel-

ligheder i Bestemmelserne, paa at forbedre Hesteracen ^^).

En lignende Parallel frembød Arbejdet for Fællesskabets

Ophævelse. Det vil erindres, at Regeringen allerede tid-

ligere ved Forordningen af 26. Januar 1770'^) havde taget

kraftig fat paa denne Sag i Sønderjylland, og den holdt

sig nu i Tiden efter Struensees Fald ganske til det Spor,

den herved havde betraadt. I det hele synes det at være

gaaet lettere hemede med at faa Fællesskabet ophævet,

end det gik i Kongeriget: men det kunde dog hænde, at

Regeringen blev nødt til at bruge Trusler om Straffe for
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at drive sin Vilje igjennem. Saaledes gik det paaÆrø^")

og den saa sig ligeledes nødt til at forlænge den Frist,

inden hvilken Reformen skulde være gjennemført. med tre

Aar indtil 10. Februar 1777. Var Maalet ikke naaet inden

den Tid, skulde den slesvig-holstenske Landkommission

tage Sagen i sin Haand og med Tvang drive den igjen-

nem ^^). Ligesom ved Kongeriget, om end unægtelig langt

sjældnere, forekommer der Understøttelser fra Statens Side

ved Udskiftningerne. Hertil sluttede sig ogsaa en Bestem-

melse om delvis Udstykning af fælles Græsgange i Dit-

marsken og om Ret til indenfor visse Grænser at sælge

Stykker af dem 22).

Samtidig hermed drev Landkommissionen stadig paa

det, der var dens Hovedopgave, nemlig den gjennemgri-

bende Forandring paa Krongodserne, der allerede var

paabegyndt tidligere ^^). Ved den nedlagdes og udstykke-

des de kongelige Ladegaarde. Hoveriet faldt bort for Bøn-

derne, der tillige bleve givne fri, for saa vidt de vare Liv-

egne, og de fik deres Gaarde og Huse til Ejendom'^*).

Der nævnes i denne Tid 6 Godser i Sønderjj'lland og Hol-

sten (det ploenske Distrikt medindbefattet) , hvori denne

for Bønderne velgjorende Forandring indfortes. I Sam-

menligning hermed har det underordnet Betydning, at der

enkeltvis kan forekomme Fritagelse for Livegenskabet,

f. Ex. for unge Kvinder, naar de havde Udsigt til at blive

gifte med frie Mænd.

Det var, ser man. vedblivende en ganske modsat Land-

bopolitik, der med Hensyn til Krongodssalget fortes i Her-

tugdømmerne og i Kongeriget. Imidlertid havde den Re-

form af Landhæren, der ved Forordningen af 14. Septem-

ber 1774 ligesom havde sat den sidste Spids paa Under-

kuelsen af den danske Bondestand, ogsaa (Forordn. 3. Juli

1776) omfattet Hertugdommerne, hvis Regimenter regne-

des med til den danske Hær og havde samme Organisa-

tion som de kongerigske. Men vi møde her en Gjenta-
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gelse af, hvad vi have set ved tidligere Lejligheder, at

den militære Byrde rammede Kongeriget ulige haardere

end Hertugdommerne ^^). Medens Soldatertjenesten i hint

var sat til tolv Aar, varede den i Sønderjylland og Hol-

sten kun 6 Aar. Den nye Ordning forøgede ej heller,

saaledes som Tilfældet var i Kongeriget. Proprietærernes

Myndighed over de af dem afhængige Bønder; men det

forstaar sig, hvor Livegenskabet herskede, gav dette Herre-

mændene en saa udstrakt Magt over deres Bønder og

Evne til at paanøde dem Fæstegaarde, at den ikke godt

kunde forøges.

Den nedarvede Modsætning, der var imellem de dan-

ske og de norske Bønders Kaar, og hvorom der har været

Lejlighed nok til at tale i de foregaaende Bind, havde

naturlig havt til Følge, at der ikke i Frederik V's og i

Kristian VII's Tid indtil 1772 havde været ført alvorlige

Forhandlinger om Bondens sociale Stilling i Norge, og

kun paa et enkelt Punkt havde Regeringen under Struen-

see grebet ind i Landboforholdene deroppe, nemlig ved

Ændringer i Lovgivningen om Odelsretten. Der var under

Processen imod Struensee og hans Tilhængere blevet rettet

skarpe Angreb paa General Gåhler som den, der forment-

lig havde bevirket, at der kun skulde kræves ti Aars Be-

siddelse af en Ejendom for at skabe Odelsret til den, og

at 15 Aars Besiddelse skulde sikre Ejeren imod, at Odels-

retskrav kunde gjøres gjældende imod ham^^); men der

skete dog ingen Forandring heri efter Struensees Fald.

Denne Lov hører med til de Skridt fra hans Tid, der

bleve staaende ukrænkede.

Heller ikke i de Aar, hvorom vi her tale, fandtes der

at være Grund til i Litteraturen at sætte de norske Bøn-

ders retslige Stilling under Forhandling. Yi have set,

hvorledes Tyge Rothe lovpriste de norske Odelsbønders
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Kaar. Ikke usandsynlig har Folk i Danmark paa Pub-

likums Tante overfladiske Vis troet, at saaledes stod det i

det hele til med den norske Bondestand. Men dette var

en Vildfarelse. Ved Siden af Odelsbønderne, der sad paa

deres fra Fædrene nedarvede Gaarde, var der i stor

Mænge Lejlændinger (Fæstebønder) og Husmænd. Ganske

vist vare, som tidligere omtalt i dette Værk 2^), Lejlændin-

dingerne paa Grund af det ringe Hoveri, der fandtes i

Norge, og den større retslige Sikkerhed, de havde overfor

den, der ejede Gaarden, ulige bedre stillede end deres

Standsfæller i Danmark. Desuden gjaldt det fra gammel

Tid her (som for øvrigt ogsaa i Danmark), at Fæsteaf-

giften (Landskylden) ikke kunde forandres, og da Penge-

nes Værdi i Aarenes Løb var taget af, kom Lejlændin-

gen derved til at betale mindre, end hans Forgængere

i tidligere Tid havde gjort. Men dette vilde Ejeren have

Oprejsning for. Han kunde ikke som den danske Herre-

mand tage sig Vederlag ved at forøge Hoveriet, som ingen

Bolle spillede i Norge, og han greb derfor rundt omkring

til vilkaarlig at forhøje Bygselen (Indfæstningspengene),

naar ^han bortfæstede en ledig Gaard. Ganske vist var

dette egentlig ulovligt; men det satte han sig i den Tid,

hvorom vi her tale, tidt ud over, og det var i det mind-

ste i store Dele af Norge almindeligt, at den, der vilde

bygsle en Gaard, maatte betale en Sum, der var saa stor,

at han i den følgende Tid følte sig knuget deraf. Eller

vedkommende Ejer undlod ganske at bortfæste Gaarden,

og i det Sted bortforpagtede han den paa visse Aar imod

en Afgift, der siges jævnlig at have været ødelæggende

høj. Det hændte derfor i begge Tilfælde kun altfor tidt,

at den, der drev Gaarden, maatte gaa fra den efter faa

Aars Forløb. Og ved mindre Lodder ankedes der over

den Uskik, at, naar en Gaardejer havde overladt en Hus-

mand en siet dyrket Lod, og denne i sit Ansigts Sved

havde arbejdet den i Vejret, kastede Ejeren ham siden
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uden videre ud af Huset, saafremt han kunde faa en højere

Afgift af en anden.

Det var ikke igjennem Litteraturen, at Regeringen

lik Underretning om slige Misbrug. Men Akershus Stift

havde i Tiden fra 1774 til 1784 i A. Ph. Levetzau en ual-

mindelig dygtig og energisk Stiftamtmand, der ganske

særlig søgte at afværge vilkaarlig og ubillig Behandling af

de svagere, hvor han traf paa sligt. Det var ham, der me-

get indtrængende gjorde Eegeringen opmærksom herpaa

som paa mange andre Brøst ^^). Forbausende nok ser det

ikke ud til, at Levetzaus Forestillinger herom have frem-

kaldt Skridt fra Regeringens Side for at afhjælpe de her

nævnte Klager. Derimod sikrede den Lejlændingen imod

en anden Vilkaarlighed. Xorske Lov tillod nemlig —
ligesom Danske Lov — , at, naar en Jorddrot trængte til

en af ham bortbygslet Gaard for selv at have den til Bo-

lig, kunde han udsige Lejlændingen af Gaarden og flytte

ind i den. Men dette var blevet misbrugt til, at Jord-

drotter, efter at have bortbygslet Gaarde paa Livstid, der-

paa solgte dem til andre, der ikke selv havde nogen Gaard,

og at disse saa udsagde Lejlændingerne fra Gaardene.

Det blev derfor forbudt at gjøre sligt. Fæstebrevet skulde

i alle Tilfælde gjælde, saa længe Lejlændingen levede ^9),

Var imidlertid til Trods for sligt Bøndernes retslige

Stilling at kalde for god, i det mindste i Sammenligning

med, hvad den var i andre europæiske Lande, saa hvilede

der dog paa flere Maader Tryk paa dem, og det baade

paa Odelsbonder og paa Lejlændinger. Fra gammel Tid

laa Befordringen af Rejsende igjennem det vidtstrakte

Land paa de jævnlig umulige Veje som en Pligt paa Be-

folkningen, og, om der end betaltes for Befordringen efter

en vis Taxt, var der fastsat en Mængde Fritagelser for

Betaling ved Kjørsler af forskjellig Slags. Under Forhold

som dem i de første Aar efter Struensees Fald med den

stærke krigerske Rørelse, der fremkaldtes ved det spændte
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Forhold til Sverige, blev der stillet saadanne Erav til

Bønderne og deres Heste i hele det sydøstlige Norge, at

det nødvendigvis maatte foles som en sand Plage, og det

saa meget mere. som Bønderne næppe slap for brutal Be-

handling ved flere Lejligheder^*'). Det var under slige

Forhold vanskeligt at faa Ørenhd hos de militære Myndig-

heder, der ikke uden en vis Eet krævede, at andre Hen-

syn skulde vige overfor det Ansvar, de havde for, at For-

svarsanstalterne vare i den rette Orden. Men der blev

høstet Erfaringer, der unægtelig gjorde Ønsket om For-

andringer naturligt, og til alt dette kom endelig, at Skyds-

taxteme endnu vare de samme, der vare fastsatte 1648

og derfor nu vare altfor lave. Den Kjendsgjerning, at

Vejene i de sidste Aar vare blevne en Del forbedrede, for-

maaede ikke at veje op derimod ^^).

Som en Lettelse paa dette Omraade blev det da ved

Reskript af 0. Juli 1774 fastslaaet, at de extraordinære

Udgifter, som Skydsvæsenet havde voldt Akershus- og

Oplandsamter i Aarene 1772 og 1773, skulde paalignes

enhver Gaard i Akershus Stift. Men hermed var Spørgs-

maalet om. hvad de militære kunde forlange i Friskyds,

ikke afgjort, og Levetzau arbejdede ivrig for at faa B3T-

den lettet. Der blev ogsaa paabudt Nedsættelse af en

Kommission for at ordne Friskydsvæsenet i Norge; men
foreløbig kom der ikke noget ud deraf. Derimod opuaaede

Levetzau at faa fremkaldt en bestemt Forbedring i Skyds-

væsenet, hvorved adskilligt blev ordnet, der tidligere havde

været ubestemt med Hensyn til Priserne og de Vogne og

Heste, der skulde bruges. Og tillige blev der raadet Bod

paa den Uskik, at »Almuen, helst naar de ligge i Skyds

paa de almindelige store Kongeveje, maa ofte bie hele

Dagen efter de rejsende paa Gjæstgivergaardene , førend

de komme, og endda gaa tilbage igjen for at befordre den

næste Dag uden at faa nogen Erstatning derfor« ^^).

Af en helt anden Natur, men næppe mindre skikket
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til at sætte ondt Blod var den Klage. Bønderne jævnlig

kom med. at de ikke fik Betaling i rette Tid af Kjob-

mændene i Byerne, enten for Tra'last, som de solgte dem,

eller for Transporten af den Trælast, de hjalp med at

føre fra Sted til Sted. Den ene Gang efter den anden

havde Enevoldsregeringen i tidligere Tid været optaget af

vanskelige Forhold imellem de Handlende i Byerne og

Bønderne. Nu kom det atter frem. Levetzau indberet-

tede (6. April 1776) om forskjellige Tilfælde, hvor Bønder

havde Betaling til Gode for 5 til 6 Aar hos Kjøbmæn-

dene i Frederikshald. Sligt gjorde det blandt andet umu-

ligt for dem at betale deres Skatter. For at raade Bod

paa denne Uskik fremkaldte han snart efter et Eeskript ^^),

der skulde skaffe Bonden storre Sikkerhed i dette Forhold,

saa han kunde faa sin Betaling uden Opsættelse. Hvor

stort et Gode der herved skaffedes Bønderne, viste den

Kjendsgjerning, at Levetzaus Optræden ved denne Lejlig-

hed fremkaldte et fuldstændigt Brud imellem ham og de

store Trælasthandlere i Kristiania ^*). Det var et hermed

beslægtet Stridspunkt, Eegeringen søgte at faa bragt ud

af Verden, da den fastsatte, at Bonden skulde gaa forud

for alle andre Kreditorer med Hensyn til Fordringer, som

han kunde have paa Bjergværker for Arbejde, han havde

udført for dem^^).

Men hvad der voldte Almuen det største Tryk i de

Aar, hvorom der her er Tale, laa i den Ulykke, Landet gjen-

tagne Gange led under ved Uaar og den derpaa følgende

Dyrtid og plagende Mangel i forskjellige Retninger. Vi

have omstændelig omtalt dette med Hensyn til Aarene

1771—1773 og set, hvorledes Regeringen anstrængte sig

for at raade Bod derpaa. Men næppe vare disse Aar

gaaede, førend den til Trods for de Erfaringer, den havde

vundet, vanskeliggjorde Landets Forsyning med Korn i

lignende paakommende Tilfælde ved at udstede, hvad vi

senere ville komme tilbasre til. en Lov af 14. Marts 1774
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der ophævede den under Struenseee bevilgede Frihed til

at tilføre det søndenfjeldske Norge Korn fra andre Lande

end Danmark.

Uheldige Høstaar nævnes flere Gange i den følgende

Tid afvexlende med gode Aar; men Almuen havde kjen-

delig svært ved at komme til Kræfter, hvorfor det ogsaa

kneb med at faa Skatterne ind paa Landet i Norge ^^),

Og saa begyndte der 1781 atter en Trængselstid af den

alvorligste Natur, der strakte sig over det næste Par Aar.

Man havde indført at lade der være Magasiner paa

forskjellige Steder i Landet*) ikke alene til Brug for Mi-

litæret, men ogsaa for, at de i paakommende Tilfælde

kunde være til Gavn for Befolkningen. Der viste sig

imidlertid her som andre Steder den store Ulempe ved

dem, at Kjøbmændene maatte fr3'gte for den Konkurrence,

de vilde møde, naar der fra Magasinerne solgtes Korn for

nedsat Betaling. Dette afholdt dem fra at forskrive Korn

ud over, hvad der gik med til den daglige Omsætning.

Og dette var højst uheldigt, da Magasinerne kun lidet

vare i Stand til at yde tilstrækkelig Hjælp, naar der kom
alvorlig Nød paa. Men det var netop det. der skete 1781,

da det ud paa Sommeren kunde beregnes, at der vilde

behøves en Tilførsel af 300000 Tønder alene til Akershus

Stift 3T).

Regeringen tog ogsaa denne Gang, det maa erkjen-

des, den Opgave at bringe Hjælp med den størst mu-

lige Alvor. De Veje. den slog ind paa, vare i Hovedsagen

de samme, den havde fulgt i de svære Dyrtidsaar i Be-

*) Ifølge Rk. Pr. 16. Sept. 1778 i Bergen, Trondhjem, Akershus

Fæstning, Frederikstad, Frederiksten, Kongsvinger og Chri-

stiansand. Rentekammeret var forøvrigt i stor Tvivl, om de

gjorde den ventede Nytte og fremhævede blandt andet, at de

hindrede de private Handlendes Spekulation. Ogsaa voldte de

store Udgifter; Rentekammeret regnede, at de fra 1773— 1777

(incl.) havde bragt Statskassen et Tab paa 83064 Rdl, 641/2 ^.
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gyndelsen af Halvfjerserne. Den lod tage Korn og Hø
fra de kongelige Magasiner: den lod sende saa meget

Korn derop som muligt, den fremskyndede Transporten

deraf ved at udsætte en Præmie for hver Tmde, der sendtes,

den stillede Penge til Kaadiglied, hvor det kunde behøves,

og den greb endog i November 1782 til et saa extraor-

dinært Skridt som at lade der baade i danske og norske

Havne blive lagt Beslag paa alle Skibe, der kunde bruges

til Korntransport ^^). Selvfølgelig var det ikke alene Land-

almuen, der kom i Nød. denne rammede saa at sige hele

den mindre bemidlede Del af Befolkningen i det sønden-

fjeldske Norge: men Landbefolkningen maatte føle Slaget

haardest. Den hverken avlede Korn eller havde Hø til

sine Kreaturer, og det var ikke alene Brødkornet, den

maatte savne, men ogsaa det nødvendige Sædekorn, der

skulde bruges for at faa Afgrøde det følgende Aar. Og
maatte Befolkningen i Kjøbstæderne med Længsel se ud

efter de Kornskibe, der ventedes, og som Storm og Is

kunde hindre fra at naa frem, saa kom dertil for Land-

almuen Besværet med fra Byerne at faa hentet det Korn,

den trængte til. Der var Egne, som laa indtil fyrretyve

norske Mile borte fra disse ^^), Intet Under da, at Be-

folkningen trods al den Hjælp, der ydedes, nu som under

tidligere Uaar maatte gribe til at lave Brød, i det mind-

ste delvis, af Bark og af andre mere eller mindre daarlige

Surrogater.

Men samtidig med, at der blev vist Iver for at hjælpe,

godtgjorde netop disse Trængselsaar fra 1781 til 83 paa

det klareste det mislige i, at man i 1774 havde gjenind-

ført den ældre Ordning, hvorefter al Kornindførsel til det

søndenfjeldske Norge regelmæssig skulde ske fra Dan-

mark*''). Selv om Regeringen, naar Nød kom paa, bevil-

gede Tilladelse til Indførsel fra fremmede Lande, kunde

det let blive for silde, og da slige Tilladelser kun bleve

bevilgede for en kortere Tid, bevirkede det. selv om Til-
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ladeisen fornyedes, at Kjøbmændene aldeles ikke kunde

indlade sig paa at gjøre Bestillinger i Udlandet, der gik

ud over den allernærmeste Tid.

At de svære Uaar, der saaledes kunde komme over

Norge, hang sammen med de Vanskeligheder, Agerbruget

i dette Land havde at kæmpe med, baade hvad Jord-

bundsforholdene og hvad Klimaet angaar, er en Selvfølge.

Det |var derfor intet Under, at Tanken stærkt var hen-

vendt paa, hvad der kunde hjælpe det i Vejret. Allerede

tidligere havde der været skrevet en Del derom. Forskj el-

lige topografiske Skrifter, der i denne Tid bleve udgivne

om Egne i Norge, henledte Opmærksomheden ogsaa paa

Landboforholdene deroppe og gav nj^ttige Oplysninger om
dem. Eet vigtigt skulde det synes at maatte være, at

Landhusholdningsselskabet søgte at faa drøftet mulige For-

bedringer. Allerede den allerførste Afhandling, der blev

udgivet i Selskabets Skrifter, drejede sig om Norge, nem-

lig om de vigtigste Naturprodukter deroppe, og den anden

Afhandling sammesteds tilsigtede at give Underretning

om det norske Jordbrugs Forbedring. Og foruden at Sel-

skabets Medailler kunde komme Nordmænd til Gode, vir-

kede Arveprinsen tydelig i den samme Retning. Han lod

ved det norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem, hvis

Præsident han var bleven 1772, uddele Medailler, som

han udsatte dels for Afhandlinger, dels for praktiske

Forbedringer vedrørende Landets Opsving. Slige Medailler

maatte de, der fik dem, bære i et rødt Baand paa Hellig-

dage og ved højtidelige Lejligheder'*^), og desuden ud-

satte Kongen selv nogle Præmier aarlig for at faa Ager-

bruget hjulpet i Vejret deroppe; de skulde uddeles af

Stiftamtmanden i Akershusstift i Forening med nogle faa

Embedsmænd -^^j. Oppe i selve Norge dannede der sig

paa flere Steder Selskaber for at fremme Agerbruget.

Saaledes det nyttige Selskab i Bergen og det inderøeske

Landhusholdningsselskab *^).
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Alt sligt kunde være godt nok. og det var i en an-

den Ketning et, forøvrigt selvfolgeligt, forstandigt Skridt,

naar Regeringen traf Bestemmelser for at holde Kvæg-

sygen borte fra Norge, hvad ogsaa lykk.des; men hvor

nyttigt det end var at gjøre, hvad man kunde for at op-

hjælpe Agerbruget, hvor heldbringende det end vilde være,

om man kunde overvinde den Slendrian og Yedhængen

ved det tilvante, der lige saa godt kunde tindes hos nor-

ske Odelsbønder som hos danske Hoveribønder'**), saa var

det ganske overdrevent, naar der var dem, der mente, at

Agerbruget burde gjøres til Landets Hovednæringsvej. Det

maatte efter Landets Naturforhold være paa andre Om-

raader, at Nordmændene skulde søge deres vigtigste

Gjerning.

I

Tredje Kapitel.

Regeringens økonomiske Principer. — Dens Stilling til Industrien.

JJet vil erindres, at Struensee med haard Haand

havde grebet ind i den økonomiske Politik, der havde

været ført siden Kristian VI"s Tid; han havde taget den

Støtte bort, som Fabrikindustrien i flere Eetninger havde

havt i Regeringen. Der skulde, det var hans Mening,

ikke findes anden Industri end den, der kunde staa paa

egne Ben og altsaa kunde gjælde for at være naturlig i

Landet. Samtidig indtog han en meget uvenlig Holdning

til Haandværkslavei^e ; men han herskede for kort Tid til

at kunne indføre store Forandringer ved dem. Hvad man
end vil mene om det økonomiske Grundsyn, hvorfra han
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gik ud. var det en Kjendsgjerning, at han paa vanlig Vis

ogsaa her handlede altfor hovedkulds, og at. da pludselig

Støtterne for Fabrikindustrien faldt, blev Fattigdom og

Arbejdsløshed i vide Kredse Følgen. Stærkest føltes dette

i Kjøbenhavn, hvor det slog sig til de andre Grunde til

Misstemning imod ham. For at tage et enkelt Exempel,

saa havde de kjøbenhavnske Silke- og Uldfabrikker, der

før ham havde havt 5739 Arbejdere, nu kun 3B56, og

Væverstolenes Tal var faldet fra 553 til 230.

Ingen, der kjendte noget til de Personligheder, der

kom til Magten efter Struensees Fald, kunde være i Tvivl

om, at Regeringen nu vilde vende tilbage til det gamle

Beskyttelsessystem og den dermed i Forbindelse staaende

Indgriben fra dens Side paa mange Punkter i Fabrik-

industrien. Under Struensee havde alt, hvad der ved-

rørte de økonomiske Interesser, været lagt under Finans-

kollegiet, der dog havde havt den saakaldte Kommercede-

putation som en raadgivende Autoritet knyttet til sig, om
end i et temmelig uklart Forhold. Allerede 2. Marts 1772

gjorde saa det daværende Finanskollegium Indstilling om.

at Kommerce- og Fabriksagerne indtil videre maatte be-

sørges af Kommercedeputationen, og dette tiltraadtes af

Regeringen. Denne Kommercedeputation, der forøvrigt

bestod af de samme, som under Struensee havde faaet

Sæde i den. var det. der gjorde det første afgjørende

Skridt paa Beskyttelsessystemets Bane, da den den 20. April

1772 i en Indstilling udviklede Nødvendigheden af at

vende tilbage til det. Baade Hensvnet til de mange

fattige i Kjøbstæderne og Umuligheden af ellers at und-

gaa en ødelæggende siet Handelsbalance gjorde det efter

dens Opfattelse nødvendigt. Som indledende Skridt fore-

slog den strax at hæve den Ret, Struensee havde givet til

at lade indføre Industrivarer fra Hertugdømmerne imod en

Told paa 7^2 pCt.^), og ligeledes, at det igjen skulde være

tilladt at anstille Inkvisition efter Kontrabandevarer i Bu-
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tiker hos Jøder og Kræmmere samt paa Skræderværkste-

derne. Disse Forslag tiltraadtes. Hermed var Reaktionen

paa dette vigtige Omraade begyndt.

Som det vil huskes, skete der i Løbet af 1773 en hel

Omdannelse af Finanskollegiets Forretninger, saaledes at

alt, hvad der angik Industri og Handel, lagdes under

Økonomi- og Kommercekollegiet samt under Generaltold-

kammeret, foruden at en Del Næringssager atter som i

tidligere Tider kom til at høre under Kancellierne*). Men
allerede inden disse Forandringer skete, var som ovenfor

nævnt i Efteraaret 1772 (29. Oktober) den saakaldte ex-

traordinære Kommission bleven oprettet**). Det var nær-

mest finansielle Forhold, der havde fremkaldt denne Kom-
missions Dannelse; men da den under sine Overvejelser

inddrog, hvad der i det hele kunde udvikle Landets Hjælpe-

kilder og Skatteevne, kom den naturlig til ogsaa at faa

med de økonomiske Forhold at gjøre. Det var paa flere

Maader en mærkelig Rolle, denne Kommission spillede i

den Række Aar, den bestod, da den ikke alene havde Ret

til at kræve Oplysninger fra de forskjellige Kollegier og

til at udvirke Resolutioner af Kongen i Statsraadet, men
ogsaa kunde fremsætte Henstillinger til Kollegier, der i

Virkeligheden vare Ordrer. Den kom derved gjentagne

Gange til at tage Initiativet paa en paafaldende Maade.

Og i denne Kommission var aabenbart Schimmelmann

Sjælen. Yi tage overhovedet ikke fejl, naar vi sige, at

han, der tillige ved at have Sæde i Overskattedirektionen

efterhaanden fik umiddelbart med vigtige Handelssager at

gjore, har været den i dybeste Forstand ledende paa det

økonomiske Omraade. Det er allerede tidligere omtalt^),

i hvilken Grad han med Tanken om, at baade Texelkurs

og Pengenes Kurs afhang af, hvordan Handelsbalancen

*) Se ovenfor S. 114.

**) Se ovenfor S. 83.

Danmark-Norges Historie 1720-18U. V.
*°
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Tar. holdt det for en Hovedopgave at forbedre denne og

derfor stræbte at udvikle Handel og Sofart. Men skulde

Balancen blive god, gjaldt det efter merkantilistiske Prin-

ciper om at udføre for større Værdier, end man indførte,

og derfor kom ligeledes Udviklingen af Industrien til at veje

meget for ham. Der kan ingen Tvivl være om, at ogsaa

de andre, der vare de raadende i denne Tid, ganske vare

enige med ham heri. Særlig kan det mærkes, at Guld-

berg fuldstændig havde optaget de samme Tanker. Der

var her paa det øverste Trin en Enighed, som helt sva-

rede til den, vi have set paa Landbopolitikens Omraade.

En Kabinetsordre af 27. December 1776 til forskj el-

lige Kollegier viser den herskende Synsmaade paa en slaa-

ende Maade. Det hedder deri: »Da Yi med den fuldeste

Overbevisning kjender, at intet er vigtigere for vore Sta-

ters almindelige Vel, end at man med den ømmeste Flid

undgaar alt, hvad der kan skade Statens Balance, og der-

for smaaligen(I) søger at faa og anskaffe fra os selv, hvad

nogensinde er muligt, paa det Udgifterne til fremmede

Lande kan undfives, og Staten beholde sine Penge og for-

mere sin Vindskibelighed: saa have vi den Tillid til Eder,

at I i alle de Dele, som Eder er betroede, vil omhyggelig

være betænkte paa at forekomme Penges Udgang af Lan-

det, at opsøge alle fornødne Varer hos os selv og op-

muntre tillige den indenlandske Flid, hvorved os sker en

synderlig Fornøjelse og Staten en væsenlig Tjeneste«. At

man gjentagne Gange kan træffe Regeringsskridt, der nøje

stemme hermed, følger af sig selv.

Ved Fremstillingen af, hvad der vedrørte Landbofor-

holdene, var der Lejlighed til at fremhæve, hvorledes Syns-

maader, der vare helt forskj ellige fra dem, der raadede

hos de styrende, fandt ivrige Forkæmpere i forskj ellige

Kredse, saaledes at der derved forberedtes en senere Ee-

formtid. Der har, som et Sidestykke hertil, skjont vistnok
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ulige svagere, ogsaa været Anskuelser oppe i Datiden her

hjemme, som fjærnede sig fra Regeringens nationaløkono-

miske Grundsætninger.

Der fandt, det maa man forst lægge Mærke til. lige-

som Tilfældet havde været i de na'rmest foregaaende Aar-

tier, en Drøftelse Sted i Litteraturen og Pressen af for-

skjellige økonomiske Sporgsmaal, selv om der intet frem-

kom, som kan stilles ved Siden af 0. D. Liitkens Afhandlin-

ger fra Frederik Y"s Tid. Landhusholdningsselskabet frem-

kaldte Arbejder over økonomiske Emner, og et værdifuldt

Materiale af Betydning for Kjendskabet til Rigerne i øko-

nomisk Henseende samledes ved forskjellige Skrifter, især

ved topograhske Arbejder og Rejsebeskrivelser. Det var

først og fremmest Xorge, hvis Tilstande herved oplystes

paa adskillige Punkter. Præsten Hans Strøm, der alle-

rede tidligere havde vakt Opsigt ved sin fortræffelige Be-

skrivelse af Søndmørs Fogderi, gav i flere Tidsskrifter

Meddelelser af økonomisk Interesse, indtil han i 1784

offentliggjorde sit andet betydelige topografiske Arbejde,

Beskrivelse over Eger. Historikeren G. Schønning udgav

en indholdsrig Skildring af en Rejse igjennem en Del af

Norge (1778—82), Professor J. Kr. Fabricius en lignende

af en Rejse rundt omkring i Xorge (1778), og Præsten

Wilse offentliggjorde en Beskrivelse af Spydeberg Præste-

gjæld i Smaalenenes Amt (1779—80). Med Hensyn til

Island var det saare vigtigt, at Eggert Olafsons og Bjarne

Paulsens Fortælling om deres Rejse i dette Land en Del Aar

længere tilbage i Tiden nu udkom i 1772, og at Regerin-

gen i 1780 udgav Olaf 01avius"s Rejse i Aarene 1775— 77

igjennem det nordlige Island med en vigtig sForberedning«

af Jon Erichsen. Ogsaa kan man lægge Mærke til, at i

Schyttes store Arbejde: Staternes indvortes Rege-

ring kom forskjellige Spørgsmaal vedrørende Industri og

Handel under Behandling. Sjette og syvende Bind af Dan-

ske Atlas, der bleve udgivne i disse Aar, indeholdt en Række
28*
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Meddelelser om Fabrikanlæg omkring i Danmark, og der

udkom ogsaa enkelte Særskrifter, som naar F. Hofman
(1772) udgav en Afhandling om »Fabrikkernes Flor,

som et Middel til Danmarks Opkomst«, og naar

Major Pflueg offentliggjorde »Tanker om at indlede

og opmuntre Vindskib e li gb e d bos Land- og Kjob-

stadalmuen (1774). Islænderen Jon O lafson (Olavius)

udgav: »Korte Betænkninger over den islandske

Handel«, der have Interesse derved, at han her ganske brød

Staven over den danske Monopolhandel. Til saadanne

Skrifter sluttede sig Anmældelser i Lærde Efterretninger,

hvorved Opmærksomheden henlededes paa udenlandske Ar-

bejder, der vare af økonomisk Indhold, f. Ex. Anmældel-

ser af et tysk Skrift, der indeholdt en Fremstilling af

Fj^siokraternes Lære, og af et andet, der behandlede Spørgs-

maalet om Komets frie Udførsel og stærkt anbefalede at

lade Friheden raade her. »Friheden«, siges det saa

i Anmældelsen, »erkjende alle for Livet og Sjælen i alle

menneskelige Handlinger, for saavidt den bevares i Uskyl-

dighed . . . Overalt bliver det en Regel uden Undtagelse

:

jo mere Frihed, jo mindre Tvang, jo mere Liv«^). Det

Skrift, der her anmældtes, blev ogsaa oversat paa Dansk.

Men størst Interesse har det dog maaske at se en dansk

Oversættelse udkomme af selve Adam Smiths berømte

Værk om Aarsagerne til Nationernes Velstand.

Den, der oversatte dette Værk, var en Embedsmand i

KommercekoUegiet ved Navn Dræbye. Han maa altsaa

tænkes at have været stærkt betaget af de nye Tanker, der

her kom frem. En anden Embedsmand i dette Kolle-

gium, som det samme i det mindste for en Del gjælder

om, var den langt mere bekj endte August Hennings, der

først var Kommitteret, derpaa Deputeret. Han har udtalt

sig med stor Beundring om Adam Smith ^); det var fuldt

ud i dennes Aand, naar han f. Ex. i nogle Optegnelser

fra 1780 har skrevet: »Staten bør ikke gjore alt, det
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passer Kegeringen bedst at være Tilskuer (laisser faire)<.,

og det er sandsynligt, at Indflydelse fra de samme Ideer

har virket med til at gjore ham til en blodig Kritiker af

tlen ældre Schimmelmanns Virksomhed, jg det endog i

Breve til dennes egen Son''). Imidlertid, om han end

vilde have Indførselsforbud afskaffede*^), tænkte kan dog

ikke paa at lade Industrien gaa sine egne Veje, hans Hu
stod til selv at virke til, at Staten her kunde gribe ind

paa forskjellige Maader, baade beskyttende og ledende').

Helt uden Paavirkning af Adam Smith var Martfelt, der,

som vi erindre, ogsaa var knyttet til Kommercekolle-

giet. Han fastholdt overfor den store Industri den

samme Opfattelse af Statens Pligt til at være den paa

alle Punkter regulerende og skarpt afgrænsende, som vi

have set ham gjøre gjældende med Hensyn til Lavene").

Han kunde endog gaa til det karrikaturagtige , naar han

f. Ex. i en Plan, han udarbejdede om Næringernes Forde-

ling, vilde begrænse de forskjellige Industrigrene til visse

Byer. sKlædevævere«, skriver han, «lader jeg bo i Kjø-

benhavn, Næstved, Viborg, Uldentojsvævere i Slagelse,

Kibe, Hobro, Strømpevævere i Kjerteminde og Haderslev,

Voxdugsmagere i Assens«, og saaledes videre. Det er den

vildeste Vilkaarlighed ^). Han gjaldt da ogsaa for at være

saa paalidelig, hvad merkantilistiske Meninger angik, at

det i 1773 blev overdraget ham at udarbejde en Plan for,

hvorledes Indførsel og Brug af fremmede Varer bedst

kunde hindres^). Meget forskjellig fra slige Synsmaader

maa man derimod tænke sig, at Ernst Schimmelmann og

Ivr. Eeventlows Opfattelse har været. I det mindste kan

man, naar man tænker paa deres Iver i de nærmeste Aar

efter 1789 for frisindede Eeformer paa flere økonomiske

Omraader, ikke forestille sig andet, end at de ogsaa i de

Aar, hvorom vi her tale, have hældet til den Retning.

Begge disse Mænd vare Deputerede i KommercekoUegiet,

Ernst Schimmelmann endog fra 1776 første Deputeret.



438 Anden Bog. Tredje Kapitel.

Men de maatte dog endnu føle sig magtesløse, de kunde

ikke hindre, at det ældre Merkantilsystems Grrundsætnin-

ger fuldstændig fik Magten i Eegeringen.

I god Overensstemmelse med disse gjenoptoges snart

efter Struensees Fald med Hensyn til den store Industri

Brugen af den Institution, der tidligere havde været det

vigtigste Redskab for dens økonomiske Politik, nemlig

Generalmagasinkontoret. Det vil erindres, hvilken Rolle

allerede fra Kristian YTs Tid det saakaldte Varemagasin

havde spillet som et Oplagssted, hvortil Fabrikanterne,

om de ønskede det, kunde sende deres Varer, og hvor

de kunde faa Betaling for dem. Da Magasinet efterhaan-

den kom i en meget vanskelig Stilling, var det i April

1768 blevet omdannet til et Greneralmagasinkontor^^), der

skulde drive Forretningerne mere kjøbmandsmæssig, og

det havde faaet den unge talentfulde Fr. de Coninck i

Spidsen. Men Struensee havde ophævet det den 23. April

1771. Der var imidlertid meget at afvikle ^^), og inden

dette var bragt til Ende, faldt han. Generalmagasinkonto-

ret kaldtes da i Juli 1774 tilbage til sin gamle Virksom-

hed^^). Ogsaa indhentedes dets Betænkning jævnlig an-

gaaende Ansøgninger om Understøttelser. Snart efter ud-

nævntes en talentfuld yngre Mand IST. L. Reiersen til Fa-

brikkommissær for Kjøbenhavn og dets Distrikt, saaledes

at han skulde gaa Regeringen til Haande med sagkj^ndige

Betænkninger om forskjellige industrielle Spørgsmaal og

om dem, der søgte Understøttelse til deres Fabrikvirk-

somhed.

Det var, ser man, et ret betydeligt Antal Myndigheder,

der, efter at Forholdene havde fæstnet sig, fik at gjore med,

hvad der vedrørte Industri og Handel, nemlig den extraordi-

nære Finanskommission. Overskattedirektionen, Kommerce-

kollegiet. Generaltoldkammeret, til Dels Kancellierne samt

Generalmagasinkontoret, for ikke at tale om, at Kabinettet

den ene Gang efter den anden sreb ind med sine Ordrer.
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Men endda er Tallet ikke fuldt, der er endnu en saare

vijjtig Institution at nanne, ja en, hvis Medvirkning ide-

lisr var aldeles nodvendis, det var den kiobenliavnske Bank

Dette laa ikke alene i. hvad der var en Selvfølge, at,

hvor der kunde blive Tale om endog ret betydelige Beta-

linger, vilde der jævnlig blive Lejlighed til at bruge den.

Men Hovedsagen var her det nye Forhold, hvori Banken

kom til at staa til Staten. Den blev nemlig i Marts 1773

fra at have været et privat Institut overtaget af Regerin-

gen, der kjobte samtlige Aktier. Vi ville, naar vi komme

til at tale om Finansernes Historie i denne Tid, faa Lej-

lighed til at gaa nærmere ind paa denne Sag. Her skal

den blot nævnes, fordi den gav Regeringen Magten over

dette for Handel og Vandel saa overordentlig vigtige

Pengeinstitut.

Det var Schimmelmann, der var Fader til Tanken om

denne Forandring, og, selv om han først og fremmest har

tænkt paa, at Staten derved vilde vinde store finansielle

Fordele, har han aabenbart tillige set paa, at den. naar

den blev Herre over Banken, vilde kunne bruge denne

som Hjælp paa vide Omraader. Dette blev et vigtigt Led

i hans okonomiske Politik. Naar han nemlig tænkte sig,

at Landets Handelsbalance skulde kunne forbedres ved

Handel og Industri, var det ikke hans Mening, at Stats-

magten skulde blive staaende ved paa dette Omraade blot

at være den understøttende. Han tænkte sig. at den som

raadende over store Kapitaler kunde lede eller lade lede

en Statsdrift paa forskjellige Felter, der netop, fordi den

gik i større Stil, kunde give betydelige Fordele og derved

virke kraftig til at forbedre Handelsbalancen. Vi ville

efterhaanden faa at se Exempler derpaa. Og her tik det

særlig Betydning, at, da Staten i 31arts 1773 kom til at

raade over Banken og bagefter som en Følge deraf ogsaa

over de Bankkontorer, der oprettedes i Kjubenhavn og Ål-

tona, tik den ikke alene Redskaber i sin Haand, som den
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kunde bruge til at styre sine Pengeforhold til Udlandet;

men den hele i alle Omsætningsforhold indgribende Ind-

flydelse, som Landets eneste Bank nodvendig maatte faa,

kom paa sit øverste Trin i Kegeringens Haand.

Bag alt dette kan der have ligget en politisk Tanke.

Yi se nemlig her den enevældige Styrelse drevet til sin

yderste Spids og Statstanken udviklet til en forbausende

Yderlighed. Xaar Schimmelmann i Guldberg fandt en

Medarbejder, der om muligt var endnu ivrigere end han

selv for at lade Staten baade være Bankier og Grosserer,

har det sikkert hængt noget sammen med Guldbergs po-

litiske Tilbøjelighed til at udvikle Enevældens Omraade

saa vidt som muligt. Men for Schimmelmann, som den

i eminent Forstand praktiske Mand han var, gjaldt Tan-

ken om de kommercielle Fordele, der skulde vindes, uden

Sammenligning mest. Og da han paa hele dette Omraade

nod en ubegrænset Anseelse, var der for ham med hans

Sæde i den extraordinære Finanskommission og i Over-

skattedirektionen givet en Lejlighed til, i hvad der ved-

rørte Omsætningsforholdene, at være »det store Hjul«,

noget, der i lige Grad tiltalte hans Yirksomhedstrang og

hans ÆrgjeiTighed.

Yi ville først suge at klare os Kegeringens Forhold

til Industrien. Der kan, det maa man vel erindre,

ingen Tvivl være om, at Staten her paa visse Maader

havde en tvingende Opgave. Enhver vil i vore Dage være

klar paa, at det er det Offentliges, — Statens eller Kom-

munernes — Pligt at sørge for Udbredelsen af teknisk Un-

dervisning og teknisk videnskabelig Uddannelse. Ogsaa

vigtige Institutioner, der ere oprettede af private, arbejde

nu for den Slags Formaal. Men dengang fandtes lidet

eller intet af dette sidste, og saa meget mere faldt al

Omsorg her over paa Staten. Landhusholdningsselskabet
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kunde vel nok ved de Prisopgaver, det stillede, arbejde

noget for en foroget teknisk Indsigt: men det forslog efter

sin Natur kun lidet.

For Betydningen af. hvad vi kalde tekniske Skoler,

var Øjet dengang kun lidet aabnet, og Landet maatte der-

for savne sligt. Derimod stræbte Eegeringen dels efter at

vinde Kundskab om, hvad der trængtes til paa forskjel-

lige økonomiske Omraader, dels efter at skaffe Oplysnin-

ger om. hvad der her kunde være til Gavn enten i den

ene eller den anden Eetning. Saaledes sendte Kommerce-

kollegiet engang Befaling til enhver Stiftamtmand og Amt-

mand i Danmark og Norge om at indsamle aarlige Be-

retninger ikke alene angaaende de existerende Fabrikker og

Manufakturer, men ogsaa om, hvilken Flid der bedst pas-

sede sig for hans Amt efter dens Natur og nærmeste Lej-

lighed. Paa lignende Maade forlangte Kommercekollegiet

i December 1774 Fortegnelse paa alle de Slags Jærnvarer,

som kunde forarbejdes i Norge. Naar Godske Moltke som

første Deputeret i Eentekammeret søgte at skaffe Beskri-

velser til Veje over Amterne i Norge, var det i ikke ringe

Grad for at faa Kjendskab til, hvad der kunde udrettes i

økonomisk Henseende i de forskjellige Egne^*), og gjen-

tagne Gange sendtes v'ngre Mænd til Landskaber i Norge

for at gjøre »økonomiske Undersøgelser«^*) der, blandt

andet for at agte paa de >Husfabrikker^<, der fandtes i

Hedemarken, Østerdalen og tilstødende Egne og tage Prø-

ver med derfra ^^). Andre sendtes i lignende Øjemed til

Provinser i Danmark ^^). Eeventlow, der, som nylig nævnt,

var Deputeret i Kommercekollegiet og forøvrigt allerede i

sin Ungdom havde været i Norge, rejste i 1777 derop for

at undersøge Forholdene i og ved Kongsberg, og det netop

af økonomiske Grunde, og i 1783 sendtes Stemann, der

dengang var første Deputeret i Eentekammeret, til Norge

for paa Stederne selv at efterse Tilstandene ved Kongs-

berg, ved Koboltværket (ved Modum), ved Saltværket
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(Vallø) og tillige ved Glasværkerne^'). Det var et Side-

stykke til slige Rejser, naar den tidligere nævnte Olaf

Olavius 1775— 1777 og en Kammerjunker Levetzau i 1779

sendtes til Island, og naar August Hennings som Kommit-

teret i Kommercekollegiet i det sidst nævnte Aar rejste

til Jylland, dels for at undersøge Husfliden der. dels for

at faa Oplysning om Fabrikvæsenet i forskjellige jydske

Byer. I et ganske særligt teknisk Ojemed se vi, at i

1775 en S. Bidermann efter Forslag af Fabrikkommissær

Eeisersen sendtes til Udlandet for at skaffe Efterretninger

fra fremmede Fabrikker med Hensyn til Silke- og Baand-

fabrikationen ^''*). Det kan ogsaa kaldes en Slags XJddan-

nelsesrejse, naar for at afhjælpe Manglerne ved Tugt- og

Manufakturhuset i Kristiania en Mand i 1783 nedsendtes

fra Bogstad Gods til Kjobenhavn for der at lære Valkning

og Konstruktion af en Yalkemølle ^^). Ligesom Regerin-

gen i alt dette handlede helt overensstemmende med, hvad

man vilde gjore i vore Dage, saaledes var det samme Til-

fældet, naar den gjentagne Gange understøttede Student

Viborg til »Kymiske Udersøgelser«, som kunde hjælpe i

teknisk Henseende-*').

Ikke mindre kan man fuldt ud forstaa, at Regeringen

forsøgte at sikre sig en i teknisk videnskabelig Henseende

begavet Mand som den svensk fødte J. N. Lj ungberg, der

først virkede som Professor i Kiel i Mathematik og Filo-

sofi, men derefter knyttedes til Kommercekollegiet som

Kommitteret og desuden blev sendt til England for at

studere Maskinvæsenet i dette Land. Med den Kundskab.

han der vandt sig, skaffede han dels Maskiner til Veje,

dels byggede han selv flere saadanne. En anden S rensker,

der dog var rent Praktiker, ISTordberg, blev stærkt brugt

paa Bomuldsindustriens Omraade. Paa lignende Vis søgte

man at faa et Par fransk fødte Maskinister hertil fra

Baden ^^). Ikke mindre ivrig var man for at holde paa be-

gavede Teknikere, naar de vare ved at forlade Landet ^^).
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Jo mere man folte, at man stod tilbage paa Maskinvæse-

nets Omraade, desto naturligere var sligt. Derfor ønskede

man ogsaa at hjælpe paa Industrien ved at faa saadanne

[Maskiner forf;erdigede, som der haardt trengtes til (Ka-

iandre og Appreturmaskiner)-^). En kongelig Resolution

fastsatte: »Deslige INFaskiner og Instrumenter, som maatte

behoves til Silkevarernes fuldkomne Tilberedning og Ap-

pretur. men som vilde falde en enkelt Silkefabrik for be-

kostelige at anskaffe, og som kunde bestemmes til almin-

lig Brug for samtlige Silkefabriker, ville Vi at maatte være

forfærdigede for vor Eegning« -*). Der blev da ogsaa paa

Statens Bekostning anstillet Forsøg med saadanne nye

Maskiner (saaledes med en Frisermaskine) 2^), og for at

hjælpe til, at Klædefabrikkerne kunde faa deres Varer

valkede, lod Staten indrette en formeligt Valkeværk ved

Esrom.

Skjont Regeringen, som ovenfor sagt, intet gjorde for

at oprette tekniske Skoler, holdt den paa at fremme Un-

dervisning i særlig tekniske Retninger. Naar saaledes en

dengang bekjendt Kobkerstikker og dialer Bradt i 1776

blev sendt til Lyon for at uddanne sig til Monsterdesig-

natør, var det for med hans Hjælp at fremme Tegnekun-

sten paa et vigtigt teknisk Omraade. Der bevilges ogsaa

Understøttelse til et Par af de dygtigste Overskjærere,

imod at de skulle oplære indfødte Drenge i deres Idræt ^*').

En Englænder Dalton faar en særlig Understøttelse paa Vil-

kaar,at han skulde meddele Fabrikant Nordberg al den Kund-

skab, som han selv havde i sit Fag 2^), andre Udlændinge

vil man lønne for ved deres Hjælp at faa udbredt en for-

bedret Vævningsmaade ^^), og som Forberedelse til at faa

Lærredsmanufakturer i Gang, der af Kommercekollegiet

holdtes for den vigtigste Industrigren af alle, faar en Eng-

lænder Hovirden Privilegium og Understøttelse til at an-

lægge en Hegleskole enten i Kj« »benhavn eller, hvor han

vilde her i Landet ^^).
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Men ganske særlig var det, som om Regeringen satte

sig det til Opgave at faa Befolkningen rundt omkring, og

det i alle Statens Lande, oplært i at spinde enten Hør,

Uld eller Bomuld. Der er næppe noget andet enkelt

Punkt vedrørende Industrien, hvorom der er udstedt saa

mange Kongebud som om dette. Hvad der gav Stø-

det dertil, var, at det ved forskjellige Fabrikker kostede

Vanskelighed at faa det nødvendige spundne Garn^°), —
vi erindre, at endnu var alt Garnet haandspundet her

hjemme. Idet Eegeringen med Iver tog sig deraf, søgte

den paa given Foranledning, hvor der allerede var sat

Spinderier i Gang, at opmuntre ved at skjænke Præmier,

som f. Ex. til Næstveds patriotiske Selskab, der arbejdede

i den Eetning, eller ved at skjænke Belønning for Garn,

der var solgt fra slige Spinderier ^^). Vigtigere var det

dog, at den selv søgte at faa Spinderier i Gang, som, da

den i August 1776 paabød, at der skulde indrettes Uld-

spinderier i forskjellige sjællandske Kjøbstæder og ved

nogle Fattigstiftelser i Kjøbenhavn^-). For at faa stær-

kere Fart og bedre Orden i Sagen blev der i 1780 fast-

slaaet en Plan for, hvorledes man bedst kunde faa udbredt

saavel Spinderi som Vævning af gangbare Uld- og Bom-
uldsvarer ^^'). Ganske kort derefter indeholdt en Plakat

om Lærredsmanufakturernes Fremme i Landet en Medde-

lelse om, at, da Kongen i Kjobenhavn havde anlagt en

Hegleskole, mindst paa 12 Lærlinge, stod det dem, der

fra de danske Provinser vilde sende Lærlinge derhen, frit

for at henvende sig til Kommercekollegiet derom. Enhver

Hegler, der havde lært her og nedsatte sig i en Kjøbstad

paa Landet, vilde faa en aarlig Præmie i 20 Aar, naar

han drev sin Profession og i det mindste oplærte en Lær-

ling. Paa samme Maade skulde der til en i Kjøbenhavn

indrettet Spindeskole paa 34 Spindere kunne sendes Lær-

linge for at oplæres i Spinderiet. Der skulde ogsaa her

paa lignende Maade ydes Præmier til de udlærte. Haand
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i Haand hermed lovedes der Understøttelser til de Gods-

ejere, der selv vilde indrette Spindestuer ^^).

Samtidig kom Tanken om, hvorledes der som et

formeligt Led i Folkeopdragelsen kunde gives Undervis-

ning i at spinde, til at ligge Regeringen stærkt paa Sinde.

I 1781 3^) overvejes og godkjendes en specillceret Plan om
at indføre Undervisning i regelmæssigt Spinderi i Lands-

byskolerne, og det følgende Aar fores Tanken ud i Livet

ved et Reskript af 21. September 1782, der foreslog en

Række Bestemmelser om Ordningen heraf. Den hele Ind-

retning kom under Ledelse af en saakaldet Landfabrik-

skolekommission, der lik at raade over »en aarlig Fond«

til at lønne Lærerinder, uddele Flittighedsbelønninger

o. a. 1. Desuden vilde paa de private Godser visse Ud-

gifter komme til at paahvile Godsejerne til Indretning af

Lokaler og til Opvarmning af disse. — Det er ved dette

Kongebud værdt at se, hvorledes der foruden den Betyd-

ning, det havde at skaffe det nødvendige Garn spundet,

tillige lægges Vægt paa, at en saadan Syssel kunde virke

gavnlig (som en Slags Sløjd) ved Siden af den alminde-

lige Læseundervisning og vænne Børnene til Flid.

Da Danmark langt mere end Norge i hin Tid var

Sædet for Fabrikindustri, spillede ogsaa Omhuen for at

faa Spinderier i Gang en ulige ringere Rolle i det sidst-

nævnte af de tvende Riger; men man møder dog ogsaa

der Exempler paa det samme. Der omtales saaledes tiere

Gange et aabenbart for offentlig Regning drevet Spinderi

i Kongsberg. Dette var, saa vidt man kan se, oprettet

efter Forslag af Kristian Reventlow, da han som Deputeret

i Kommercekollegiet havde foretaget den allerede tidligere

nævnte Rejse derop for at undersøge Forholdene. En Ka-

binetsordre af 25. September 1778 paabød, at der skulde

vises stor Omhu for at faa dette Spinderi med tilhørende

Væverianlæg i Gang, da derved ikke mindre end 3000

Mennesker kunde sættes i Arbejde 3^). Ogsaa omtales der
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nyoprettede Bomuldsspinderier i Bragernæs, Strønisø og

Tangen ^
')

(de 3 nuværende Hoveddele af Drammen), samt

et Uldspinderi ved Vallø Saltværk. Tillige søgte Rege-

ringen at udvikle Lærredspinderiet deroppe ved at fast-

sætte, at Præmier, der gaves for sligt i Danmark, ogsaa

skulde gjælde i Norge ^^). Dette mentes i Øjeblikket at

ville kunne gavne Bestræbelser, der udgik fra et af Præ-

sten A. Vulfsberg i Aamodt Præstegjæld oprettet »patrio-

tisk Selskab«, som vilde virke for Udbredelsen af Fabrik-

væsenet i Norge.

Eegeringens økonomiske Politik fortjener sikkert i

høj Grad Anerkjendelse, for saa vidt den traadte frem i

Skridt som de ber fremhævede, og de pekuniære Ofre,

som de voldte, vilde ikke kunne lobe op til noget stort.

Men det var en langt videre gaaende Beskyttelse, der blev

Tale om. Derom lod Piaabet fra de allerede bestaaende

Fabrikker i forskjellige Retninger, og uden en saadan men-

tes den Udvidelse af Fabrikvæsenet, som man ønskede,

ikke at kunne tinde Sted.

En Hovedsag var her at sikre Fabrikkernes Afsæt-

ning. Vi erindre de stadige Klager, der i Kristian VFs

og Frederik Vs Dage havde lydt over, at det skortede

herpaa. Kræmmerne havde, saa vidt det var dem muligt,

gjort Modstand imod at tage Varer fra de indenlandske

Fabrikker. De havde paastaaet, at de enten vare for dyre

eller ikke gode nok, og dette vedbleve de at paastaa.

Snighandel med udenlandske Sager, for en Del drevet af

»Omløbere, som opfylde Landet med fremmede og ufor-

toldede Varer« ^^j, voldte derfor kun i altfor høj Grad Lan-

dets egne Fabrikker en ødelæggende Konkurrence. Det

var et oplysende Træk i saa Henseende, naar Regeringens

Fabrikkommissær, Reiersen, 1777 paastod, at ikke en Hun-

drededel af Varerne (d. v. s. Textilvarer) paa Markederne

i Aalborg, Viborg, Randers, Aarhus og Odense vare inden-

landske. Endnu videre gik Smugleriet i Norge, hvor de
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vidt strakte Kyster med den store Mængde Udhavne i

hujeste Grad vanskeliggjorde Toldopsynet.

Lige i Begyndelsen af Kristian VII's Regering var

det som en ejendommelig Tvangsforholdsr^gel blevet fast-

sat, at ethvert Stift i Danmark skulde overtage uldne Va-

rer til et vist Belob, og at Stiftamtmændene i Forbindelse

med Magistrater eller Byfogder i Kjøbstæder skulde af-

gjøre, hvor meget enhver Kræmmer i den enkelte Kjøb-

stad havde at afsætte af, hvad der blev paalignet hans

By-*-), og der var paa den Maade ganske sikkert blevet

afhændet en Del, men langtfra, hvad der var paalignet de

enkelte Stifter. I Aaret 1773 blev der kun solgt en Fjerde-

del af det bestemte Beløb ''^). Indberetningerne fra Pro-

vinserne vare oven i Kjobet ledsagede af de bitreste Kla-

ger fra ProTinskjøbmændenes Side, der endog f. Ex. i Aar-

hus Stift erklærede, at de vare aldeles ude af Stand til at

fortsætte Kramhandelen, dersom de skulde drive denne

med indenlandske Yarer**).

^ Da Textilfabrikerne vare de mest omfattende, var

det selvfølgelig deres Afsætning, som Regeringen især

søgte at hjælpe paa Benene; men den viste ogsaa mere

eller mindre sin Omhu for Fabrikker i andre Retninger.

For saa vidt den Struenseeske Tilladelse til Indførsel af

Varer fra Hertugdommerne imod en Told paa 71/2 pCt.

havde vist sig at yde et Skalkeskjul for Indsmugling af

Handelsartikler fra Udlandet igjennem Hertugdømmerne,

stoppedes dette, da denne Bestemmelse, saaledes som ny-

lig omtalt, strax blev hævet. En Hjælp af særlig Natur

gjorde Silkefabrikkerne Krav paa, da de vare meget mis-

fornøjede med den Konkurrence, deres Varer havde at ud-

staa med de kinesiske og indiske Silketøjer, som det asia-

tiske Kompagnis Skibe tilførte Landet. De havde en ener-

gisk Ordfører i N. L. Reiersen, der foruden at være Re-

geringens Fakrikkommissær, i 1774 imod en Del Begun-

stigelser havde overtaget den største af dem, den saakaldte
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kongelige Fabrik. Regeringen var da ogsaa villig til at

tage Hensyn til deres Klager. Efter at den i Sommeren

1773 havde lagt en ret høj Told paa Silketøjer fra Indien

og Kina, lod den 25. August 1774 Kompagniet vide, at

det for Fremtiden ikke maatte indføre slige Varer undta-

gen til Udførsel. Imidlertid synes dog, hvad Betjente og

Mandskaber hjemførte af Silkevarer som Foringsgods, sta-

dig at være blevet solgt her hjemme imod en ved Kom-

pagniets Oktroy 1772 fastsat lav Afgift af 2 pCt. Omsider

bestemte Eegeringen, at Silketøjer maatte indfores, men

kun imod en forhøjet Afgift (14. August 1783) 4^).

Til saadanne Skridt sluttede sig overfor Fabrikindu-

strien en Eække mere eller mindre omfattende Begunsti-

gelser af meget forskjellig Slags. Saaledes fastsatte en

Forordning af 18. Maj 1775, for at lette Afsætningen af

Textilfabrikernes Tarer i Norge, at alle Gjældsfordringer,

der skrev sig fra Kredit, som var givet paa slige Varer,

skulde have Fortrin fremfor alle Krav, der rejste sig fra

Kjøb af Varer, som vare indførte fra fremmede Landej og

der blev endvidere med samme Maal for Øje indrømmet

de norske Kjøbmænd, der forhandlede de indenlandske

Textilvarer, indtil 12 Maaneders Kredit i Stedet for, at

de hidtil kun havde havt 6 Maaneders ^"^j. Som et andet

Middel til at fremme Afsætningen blev Præmien for Ex-

portvarer til Vestindien, der hidtil havde været sat til 5

pCt, forhøjet til 7^2 pCt-, og det indskærpedes i Marts

1776, at fra næste Aars Begyndelse skulde ethvert Skib,

der gik til Indien, i det mindste udføre for 3000 Rdl.

Industrivarer, og ethvert, der gik til Kina, mindst for 4000

P\dl. Samtidig virkede man for Afsætningen baade i Dan-

mark og i Norge ved at sende Kommissærer omkring for

at anbefale indenlandske Fabrikvarer og forevise Prøver,

altsaa som et Slags Handelrejsende"*^). Naar vi allerede

have nævnt, at Generalmagasinkontorets Opgave var baade

som Kreditanstalt o? som Mellemled imellem Fabrikanter
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Og Kræniinero at lijjolpe paa Afsætningen, saa kan der

dertil fujes et saadant Træk. som at en Kabinetsordre af

13. Maj 1777 befalede, at der ved Magasinet skulde ind-

rettes et passende Oplag Silke- og Uldvarer samt andre

deslige Artikler til et Belob af 20 til 30000 Rdl. til For-

syning af ^>vore danske, norske og tyske Lande samt de

vestindiske Øer« •*^), ligesom det ogsaa blev bemyndiget til,

for at skaffe billigere Priser, at maatte indkjøbe »den

Kvantitet ejderstedtsk Uld, som Fabrikanterne behøvede«*'').

Det var en lignende Hjælp, naar Kommercekollegiet ved

Medvirkning af Direktionen for det militære Varemagasin

indkjøbte til Fabrikanterne Uld i rette Tid og fra første

Haand^<*).

I høj Grad maatte det naturligvis tænkes at fremme

Afsætningen, naar Regeringen udstedte den ene Forord-

ning efter den anden om Forhøjelse af Indførselstold paa

Varer, der tilvirkedes her hjemme, eller hvad der skete

endnu tiere, naar den ligefrem forbød Indførsel af sligt.

Vi have her den fuldstændigste Gjentagelse af, hvad der

havde været almindeligt i Kristian VI's og Frederik Vs
Tid, og hertil sluttede sig selvfølgelig ogsaa Bestræbelser

for at hindre Snighandel ved skærpet Toldeftersyn, ogsaa

til Sos en Tid ved Krydstoldfartøjer baade hernede og i

Korge ved Bergen. Men uheldigvis, jo skarpere man greb

til Forbud eller høj Told, desto almindeligere bleve Smug-

lerierne. Hvad der lejlighedsvis blev gjort gjældende af

en Stiftamtmand i Odense, Gehejmeraad Bille, at Toldens

Nedsættelse vilde være det bedste Middel mod Snighandel,

fandt slet ikke Gjenklang højere oppe^^). Endelig kunde

der ogsaa blive skjænket Fabrikker Privilegier og Begun-

stigelser af forskjellig Slags for kortere eller længere Tid.

Selv om der blev opstillet den Grundsætning, at der ikke

maatte bevilges Monopoler eller, som det ogsaa kaldtes,

exklusive Privilegier, forekommer der dog enkelte Tilfælde

af sligt. Tiere hændte det, hvad man forøvrigt ogsaa

Danmark-Norges Historie 1720—1S14. V.
-"
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kjender fra vore Dage, at der blev givet Eneretsbevillinger

for et vist Antal Aar.

Det var saa at sige paa en ganske moderne Maade, at

Kegeringen hjalp, naar den lettede eller helt hævede Ind-

førselstold paa Raaæmner til Fabrikationerne, hvad der i

det mindste findes enkelte Exempler paa: men vigtigst

gjaldt det sikkert for at være, naar Regeringen umiddel-

bart understøttede Fabrikkerne med Penge under en eller

anden Form. Vi erindre, hvilken umaadelig Rolle dette

havde spillet i Tiden for Struensee. og næppe havde Folk

efter hans Fald faaet Fornemmelsen af, at Regeringen

vilde vende tilbage til det gamle Beskyttelsessystem, for-

end de bestormede den med de mest indtrængende Ansog-

ninger om Hjælp. Aabenbart har det, — hvad dog sik-

kert var en Fejltagelse, — været tænkt som en Hjælp paa

det pekuniære Omraade, at en Forordning af 12. November

1772, atter i Modsætning til. hvad Struensee havde ind-

fort (23. Januar 1771), paabod, at der ikke maatte ud-

laanes Penge til højere Rente end 4 pCt. Man har ment,

at dermed de Laan skulde blive billigere, der behovedes

til Industri og Handel. Men Fabrikkerne ki'ævede ganske

anderledes kraftige Understøttelser. Det var i Førstnin-

gen, som om Regeringen var noget ængstelig ved at

betræde denne Yej, og som om den nærmest tænkte paa

kun at holde det oppe. der allerede var i Gang, men syn-

tes at staa for Fald. Snart aabnedes Porten imidlertid

paa vid Gab. Naar, som allerede tidligere er nævnt, de,

der raadede for Kabinetsordrsrne, vare svage overfor Bøn-

ner om Hjælp eller Naadesbevisninger og derfor lod Ka-

binettet paa visse Maader blive et Naadessekretariat, saa

traadte det samme ogsaa frem her.

Saaledes gik det da til. at Regeringen kom ind paa

i Massevis efterhaanden at bevilge Understøttelser under

alle mulige Former, snart som Forskud, snart som rente-

fri Laan, som Præmier til Belønning, som ligefremme
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Gaver, som aaben Kredit hus Generalmagasinkontoret,

som Kaution for Banklaan eller som Eftergivelse af Gjæld.

Tidt drejede det sig vistnok kun om ganske smaa Sum-

mer, f. Ex. naar vedkommende fik nogen Hjælp til Hus-

leje eller til at kjøbe Redskaber for: men jævnlig var det

dog ogsaa store Beløb, f. Ex. paa 5000 til 10000 Rdl.,

som Talen var om. Ja, det kunde løbe op til en saadan

8um, som, naar det Ankerske Kanonstoberi paa Moss fik et

Forskud paa 50000 Rdl.^^)

Det var en gammel Klage, at Fabrikkerne altfor me-

get samledes i Kjobenhavn og dets nærmeste Omegn;

man havde ønsket dem spredte omkring i de forskjellige

Kjobstæder, hvor det mentes, at Arbejdslønnen vilde være

langt billigere, og hvor den saa meget omtalte fordærve-

lige Indflydelse af det kjøbenhavnske Liv ikke kunde gjøre

sig gjældende. Det samme Ønske næredes endnu, og

Kommercekollegiet kunde udtale, at det var dets Maal

efterhaanden at udbrede »Fabrikarbejdets Smag og Kund-

skab« i Provinserne. Ti vide, at allerede fra ældre Tid

fandtes der borte fra Kjøbenhavn Classens betydelige Fa-

brikanlæg paa Frederiksværk og Schimmelmanns Gevær-

fabrik ved Hellebæk ; men ligesom det dog tidligere havde

holdt haardt at faa Fabrikker anlagte i Provinserne, saa-

ledes viste det samme sig ogsaa nu. Vanskelighederne

ved at tinde Afsætning paa slige Steder og de slette Sam-

færselsmidler rejste de fleste Seeder uoverstigelige Hin-

dringer for en frodig "Udvikling. Bortset fra enkelte Und-

tagelser vedblev Kjøbenhavn aldeles overvejende at være

Hjemstedet for Fabrikkerne i selve Kongeriget Danmark.

Som en Følge af denne Bys Overvægt som Hovedstad

var det naturligt, at Kongeriget Danmark overhovedet

blev den Del af Staten, hvortil Iveren for at opmuntre og

fremme Fabrikindustrien stærkest knyttedes. Men man

ser dog tydelig nok Iver ogsaa blive vist med Hensyn til

Fabrikker i Slesvig og Holsten. Uagtet det er sandsyn-

29*
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ligt, at baade det priTate Initiativ har været stærkere og

de pekuniære Hjælpekilder til at faa Fabrikker i Gang

have været større i disse Landskaber, især i Byer som

Flensborg og Altona, end de vare i Danmark udenfor Kjo-

benhavn, fik Eegeringen dog ogsaa derovre fra jævnlig

Andragender om Hjælp af forskjellig Art, og den gav dem

næsten altid en gunstig Modtagelse. Ikke alene bevil-

gede den med rund Haand Fabrikker afgiftsfri Udførsel

af deres Yarer til de tvende Kongeriger; men det var

desuden et ikke ringe Antal af Understøttelser enten i

Form af Udførselspræmier eller som direkte Hjælp ved

Gaver eller Laan, der forundtes Fabrikker i Slesvig og

Holsten. Den største Hjælp af den Natur var et Laan

paa 30000 Kdl. til et Par Entreprenører for et Kobber-

og Messingværk paa Godset Borstel ^^).

Med Hens3'n til Xorge var det vistnok Kommerce-

kollegiets Mening, at der var Omraader, hvor det ikke

kunde nytte at ville fremme Udviklingen, f. Ex. Fajance-

fabrikationen, som man holdt det for umuligt at skaffe

Afsætning, og Plantning af Tobak, der i og for sig vilde

være et vigtigt Grundlag for Tobakspinderierne, men
hvor man næppe uden Grund mente, at Klimatforholdene

vilde volde Vanskeligheder^*). Imidlertid, for ikke at tale

om, at Eegeringen stadig holdt sin Haand over de for-

skjellige Bjergværker og derfor f. Ex. skærpede Forbudet

imod, at Jærn- og Malmgryder udenlands fra indfortes

til Danmark eller Norge ^^), saa forekommer der ogsaa

flere Gange Begunstigelser til enkelte Fabrikker ved Told-

forhøjelser paa konkurrerende Varer fra Udlandet, ved

Pengehjælp og Bevilling af andre Fordele ^^). Saaledes

blev især det Ankerske Jærnværk og Kanonstøberi paa

Moss, som allerede ovenfor nævnt, taget stærkt under

Armene, og Ejeren af Bærum Jærnværk fik i 1782 og

1783 et Laan paa 65000 Rdl.^^). Maaske er det dog mere

værdt at lægge Mærke til Regeringens Ønske om at ud-
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vikle Tjunx'bra'iuk'rier doroppe. Siorlig Krnst Scbimmel-

mann, der ligesom Kristian Reventlow fra Rejser i Norge

havde fattet stor Interesse for dette Rige, viste Iver der-

for •'^**). Man søgte baade fra Sverige at skaffe sig Kund-

skab om, hvorledes Tjæren bedst tilvirkedes, at opmuntre

ved Præmier og at arbejde paa at vinde Afsætning fra

Brænderierne dels i England, dels ved at lade Søetaten

faa Leverancer derfra, ligesom ogsaa ved at fremme Salg

af Tjæren baade i Danmark og i Udlandet ved Toldlet-

telser^**). Samtidig stræbte man efter at fremme Anlæg

af Potaskebrænderier ^'') deroppe. For Textilfabrikkernes

Vedkommende, der forøvrigt kim bavde lidet at sige i

Norge, blev det bevilget, at de Benaadninger, som i Dan-

mark ydedes til ^>en bedre Tilberedning af de til Lærreds-

manufakturer i Danmark fornødne raa Materialier«, skulde

udstra^kkes til ogsaa at gjælde i Søsterriget ^').

Fjerde Kapitel.

Fortsættelse. — Svingning i Industripolitiken. — Haandværket. —
Luxusloven af 20. Januar 1783.

iVledens vi hidtil have bavt Lejliglied til at se Re-

geringen arbejde paa at fremme forskjellige Industrigrene,

var der dog en, som den forholdt sig anderledes til. Det

var Brændevinsbrændingen. Efter den Tids og mange

senere Tiders Opfattelse var Brændevinen for simple Folk

som Bønderne og endnu mere Fiskerne vistnok en Drik, der

var nødvendig for dem under deres strænge Arbejde; men

da man tillige var klar paa Drukkenskabens sørgelige Virk-
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ninger. var der ved Lovgivningen jævnlig truflfet indskræn-

kende Bestemmelser med HensAU til Tilvirkning og Salg

af Brændevin. For Kongeriget Danmarks Vedkommende

havde den sidste Forordning herom været af 3. Maj 1768.

ved hvilken Brændevinsbrændingen paa Landet var bleven

bortforpagtet sognevis. Man havde troet, derved at kunne

holde den indenfor passende Grænser. Men denne unæg-

telig besynderlige Opfattelse havde vist sig ganske fejl-

agtig. Den Uskik var nemlig bleven almindelig, at For-

pagterne, imod naturligvis at blive betalte derfor, saa

igjennem Fingre med. at Bønderne brivndte Brændevin

paa det ivrigste. En Forordning udtalte derfor 2. Sep-

tember 1773. at disse Forpagtninger kun havde bevirket,

at Brændevinsbrændingen -til Sædernes mærkelige For-

dærvelse, og vore Konsumtionsintraders Forringelse og

Skade for det almindelige langt mere havde taget Over-

haandc. Den ophævede derfor Forpagtningen og forbod

med nogle faa L'ndtagelser al Brændevinsbrænding paa

Landet, ligesom der ogsaa blev indfort skarp Inkvisition

efter Brændevinsredskaber, naar de ikke inden en vis Tid

vare udleverede '). Disse strænge Bestemmelser bleve yder-

ligere skærpede faa Aar senere (1776)-). Det kostede

imidlertid stor Vanskelighed at gjennemfore Forbudet over-

for den udbredte Forbitrelse, som Inkvisitionen efter

Brændevinsredskaberne fremkaldte hos Bønderne rundt om-

kring, og som forøvrigt ogsaa fandt Udtryk i Datidens

Presse. I Norge bevirkede særlig den Vanskelighed, der

var forbunden med at forsone Landet med Korn, at det

gjaldt for ødelæggende i økonomisk Henseende at lade

Bønderne have Lov til at brænde Brændevin, og man fast-

holdt derfor stedse det Forbud, der allerede tidligere var

udstedt herimod ^j.

Alt. hvad vi have set af Fabrikindustriens Udvikling

i Staten ned igjennem Tiden, havde vist. at det havde

været Textilindustrien. som Regeringen mest havde havt
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Omsorg for: meii ved Siden deraf lagde den i den Tid,

vi her tale om. et stærkt Pres paa at fremme navnlig

Tobakspinderierne og som Grundlag derfor Tobaksavlen.

Den Ordning, der havde været den bestaa'^nde for Konge-

riget Danmarks A\^dkommende, havde siden December

1760 været den, at hele Tobakshandelen var monopolise-

ret af Staten og laa under en saakaldet Tobaksadministra-

tion, i hvilken en Agent Borre var den ledende. Men

Eegeringen var ikke tilfreds med Resultaterne, og en Ka-

binetsordre af 16. Januar 1778 paabod Administrationens

Ophør, da den hverken var fordelagtig for den kongelige

Kasse eller for Udviklingen af Tobaksavlen. Der blev

derfor nedsat en Kommission, hvori blandt andre Guld-

berg havde Sæde, og efter at den havde udtalt sig, fast-

satte Regeringen en helt n}' Ordning ved 3 Forordninger

af 23. Marts 1778, en for hvert af de tvende Kongeriger

og en for Hertugdømmerne. A'ed dem blev der nu givet

Tilladelse for enhver, der vilde det. til at drive Tobak-

spinderi og handle med Tobak. Dog var der for Dan-

marks Vedkommende visse Betingelser derfor. Alle de,

der hørte til Tobakspinderlavet i Kj ubenhavn, skulde for-

pligte sig til at anlægge og vedligeholde Tobaksplantager

paa 50 Tønder Land i Byens umiddelbare Nærhed, og en-

hver, der horende til Lavet ernærede sig som Tobakspin-

dermester i en Kjobstad, skulde her anlægge og drive en

Tobaksplantage paa 4 Tønder Land. Ogsaa kunde enhver,

der ikke hørte til Lavet, faa Privilegium dertil: men saa

skulde han, saafremt han boede i Kjøbenhavn, drive en

Tobaksplantage paa 20 Tønder Land, og, saafremt han

havde hjemme i en Kjøbstad, en paa 10 Tønder Land. Af

andre Bestemmelser vedrorende Tobakspinderiet og Tobaks-

handelen skal her blot nævnes, at, medens det var tilladt at

indføre alle Slags raa Tobakker fra Udlandet til Norge og

Hertugdømmerne, maatte der til Kongeriget Danmark for

at beskvtte Tobaksavlen her kun indfores visse hnere Sor-
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ter. Ogsaa med Hensyn til fremmed fabrikeret Tobak

gjaldt det samme for Danmarks Vedkommende ; men denne

sidste Indskrænkning var tillige udstrakt til det sonden-

fjeldske Norge ^).

Som en Følge af denne nye Ordning indkom der

rundt omkring fra en Mængde Ansøgninger om Privile-

gier til at anlægge Tobakspinderier og til at sælge To-

bak-^): men i adskillige Byer havde Borgerne aldeles ingen

Lyst til at have noget med Tobaksplantning at gjore, da

de ikke holdt deres Jord for skikket dertil^). Dette kom
Regeringen dygtig paa tværs, da det netop var en Ynd-

lingstanke hos mange, at det var galt udelukkende at

bruge Jorden til de almindelige Kornafgrøder, den kunde

nyttes til at give værdifuldere Udbytte ved Dyrkning, dels

af Hor og Hamp, dels af Tobak. Regeringen gjorde da

ogsaa, hvad den kunde, for at fremme Tobaksavlen. For-

uden at den selv havde Tobaksplantager paa Kjøbenhavns

og Kastellets Glacier og ved Frederiksberg"), anstrængte

den sig for, at Tobakspinderne i Kjobenhavn kunde faa

den Jord, de behøvede til Tobaksplantning, og snart var

ogsaa saa meget Terræn rundt om Byen optaget af To-

baksplantninger, at der ikke var mere Jord at faa dertil.

Samtidig var den villig til omkring i Landet ved Forskud

at hjælpe Tobakspindere til at kjobe det Areal, de efter

Forordningen af 23. Marts 1778 vare forpligtede til at

beplante. Men den lik snart Vanskeligheder at føle ved

den i Alrkeligheden umulige Opgave at faa Tobaksavl

drevet i stor Stil her i Landet. Mulkter og Trusler hjalp

ikke*^), og ret mismodig maatte den i Januar 1783 af-

kræve Kommercekollegiet Betænkning om, hvorledes de

Hindringer, der rejste sig imod Tobaksavlens Udvikling,

kunde ryddes af Vejen. Fredericia synes at have været det

eneste Sted, hvor Tobak nu ligesom allerede i Begyndel-

sen af Aarhundredet kunde dyrkes med nogenlunde Held.

I Modsætning til disse haabløse Bestræbelser har Ee-
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geringen sikkert i nogen Tid truet, at dens Skridt til

Bedste for andre Fabrikker, især Textilfabrikkerne. vilde

iaa gode Virkninger. Der var, saa vidt man kan se, efter

et Forslag i 1772 af Kommercedeputationer bestemt 25000

Rdl. aarlig som et Understøttelsesfond for Industrien, og

de brugtes da i)aa de ovenfor anforte Maader til Hjælp i

forskjellige Ketninger. I 1775 kunde der virkelig paavi-

ses tydelige Fremskridt for Kjobenhavns og dets Distrik-

ters Vedkommende'*). Fabrikarbejdernes Tal var siden

Slutningen af 1773 bleven foroget med 370, og der var

blevet forfærdiget Varer for 61933 Rdl. mere end i det

nærmest foregaaende Aar. Ogsaa i Aaret derefter var

tydelig Fremgang til at paavise, og det var da fremfor alt

Textilfabrikkerne, der her tænktes paa. Samtidig havde

Salget af Varer til Provinserne og i Norge, som en Tid

helt havde været standset, atter taget Opsving paa lo-

vende Maade. Det kunde i Foraaret 1777^") godtgjores, at

Afsætningen her siden 177-1 var steget til det firdobbelte,

og dertil kom Salg til Vestindien for 17,617 Edl. I Juni

1778 hedder det i en Forestilling fra Kommercekollegiet.

at Afsætningen af indenlandske Silketujer var mærkeligen

tiltaget, saaledes at den gjorde flere Fabrikkers Indretning

nodvendig.

Hvor glædeligt end dette i og for sig var, havde det

dog den Skyggeside, at der behovedes flere Penge til at

faa de nødvendige Udvidelser i Stand, og disse Penge

niaatte, vel at mærke, Regeringen skafte til Veje. »Fabrik-

kerne«, udtalte Kommercekollegiet 14:. April 1777, anaa

betydelig forøges, dersom man nogensinde vil sigte til at

forsyne det hele Danmark, Norge og Hertugdommerne

med indenlandske Fabrikvarer«. Og det var uheldigvis

ikke alene Udvidelser, men ogsaa betydelige Forbedringer,

der trængtes til, thi efter Kommercekollegiets egne Ord

var der meget at udsætte paa de Artikler, man tilvirkede.

»En stor Del af Klædefabrikkernes Varer-, udtalte det, »er
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kun middelmaadig. og nogle Sorter af Klædevarer fattes

ganske, Tojfabrikkerne ere i Ligning med andre Landes

Arbejde kun i slet Tilstand .... flere Stoffer ere næsten

uafsættelige .... Strømpe- og især Baandfa brikkerne ere

af alle endnu de ufuldkomneste og behove mest Forbe-

dring og L^dvidelse«. Det blev da ogsaa taget alvorlig

under Overvejelse, hvorledes der kunde skaffes flere Penge.

Det ovenfor omtalte aarlige Fond paa 25000 Edl. ^^) blev

ved Resolution af 10. Maj 1779 forøget med 12000 Edl..

der bleve henlagte til ;> Fabrikationernes Opmuntring«, og

til videregaaende Behov maatte Kommercekollegiet og

Generalmagasinet hjælpe sig igjennem ved Laan^-). I

1781 fik Fondet yderligere 6000 Edl. aarlig^^-)^ ^jen stedse

faar Eegeringen at hore. at. skal der naas noget tilfreds-

stillende, maa der flere og flere Penge til. I Maj 1780

udtaler Kollegiet, at, saafrenit Generalmagasinet ret skal

gjore Gavn ved at drives efter sande Kjobmandsgrundsæt-

ninger, ki'æver det et Tilskud paa 230000 Edl. foruden et

vist aaiiigt Fond. Kollegiet indstiller derfor, at Magasinet

negocierer et Laan i Banken paa 60—70000 Edl.. og

dette godkj endes ^*). Den Gjæld, der var gjort i Banken

paa Yaremagasinets Effekter ^•^). naaede da op til 150000

Edl., og vel kunde man i Begyndelsen af 1784 stille et

Eegnestykke op, hvorefter der havdes Dækning for Maga-

sinets Gjæld fvmen man folte sig dog kjendelig trykket af

den pekuniære Y^tilling "'j.

Grunden til disse Vanskeligheder laa tydelig nok i,

at man var gaartt over til Fabrikdrift i det storre. Sam-

tidig med at I\Dmmercekollegiet (April 1780) for Eege-

ringen havde freWhævet den stedse stigende Afsætning,

og at de her forftvrdigede Varer tog daglig til i Godhed

og i udvortes smukkere Anseelse, havde det skrevet, at

det var nodvendiiH ^it indfore Fabrikdrift mere i stor

Stil. Kollegiet mente, at først saaledes kunde den rette

Fuldkommenhed naas. Denne Svnsmaade gik Eegeringen
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helt ind paa. Den troede, at man ved Hjadi* af sturre

Fabrikker .^behorigen vilde kunne fursyne vort K(jngeri;ire

Norge, vore danske og tvske Provinser, end sige opfylde

de i nærværende Konjunkturer indlobende hyppigere Be-

stillinger fra vore vestindiske Kolonier, og de paa Ostin-

dien gaaende Spekulationer« i^). Og tillige mente man, at

det i Længden vilde være den billigste Drift. Man be-

sluttede derfor, efter nogle fejlslagne mindre Forsøg med
Bomuldsindustri. at overdrage den ovenfor nævnte Sven-

sker Nordberg at anlægge »en komplet Manchester- og

Bomuldsfabrik« under Generalmagasinets Opsyn og for

dets Regning. Den fik (1780) sin Plads tæt udenfor

Kjobenhavn imellem Blegdamsvej og Sortedamssø. og her

indrettedes det forste Maskinspinderi i Landet af Profes-

sor Ljungberg. Fabrikken var, som man ser. strax fra forst

af kongelig, og L'dgifterne til den lob saaledes op, at de

i Maj 1782 udgjorde 73494 Rdl.

Samtidig blev som et Sidestykke til denne Fabrik op-

rettet det saakaldte Klædemanufaktur paa Blaagaard, der

i ikke mindre Grad skulde være i stor Stil. Den Mand.

Regeringen her vilde bruge, var en tyskfødt Fabrikant ved

Navn Kalckberner. Naar man ser, at han selv skulde indskyde

30000 Rdl. af sine egne Midler, kan man ikke ligefrem

kalde denne Fabrik, der begyndtes i 1780, en Statsfabrik:

men der blev dog fra Regeringens Side sat saa store Ka-

pitaler i den, at Generalmagasinet i Maj 1782 ikke havde

mindre end 135886 Rdl. staaende i den, og den tilhørte

altsaa for den langt overvejende Del Staten ''*).

Men ejendommelig nok, netop som disse Fabrikker i

større Stil begyndte at komme i Stand, foretog Regerin-

gen en Svingning. Allerede i 1776 havde Kommereekol-

legiet (6. Juni) gjort opmærksom paa. hvor tydelig mang-

foldige Erfaringer viste, at Fabrikker, som belastes med

Administrationsomkostninger og ikke bestyres paa en saa-

dan Maade, at Entreprenørens Fordel nødvendig og alene
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er grundet paa Fabrikkens Fremgang, næsten aldrig lyk-

kes og oftest medfører betydelige Tab. Denne forstandige

Udtalelse, hvori der laa en utvetydig Forkastelse af at

lade Staten optræde som Fabrikant, havde foreløbig kun

fundet duve Gren hos Kegeringen, der netop i de føl-

gende Aar slog ind paa at anlægge nye Fabrikker. Saa-

ledes først den saakaldte kongelige Porcellænsfabrik. Efter

at Martfelt havde været saa heldig at opdage ægte Por-

cellænsjord paa Bornholm, var en talentfuld Laborant Fr.

H. Muller igjennem forskjellige Forsøg naaet til at kunne

fabrikere Porcellæn, og da først Kommercekollegiet i Be-

gyndelsen af 1773 havde taget sig af ham, vandt han

stor Opmærksomhed ved Hoffet, saa han ved forskjellig

Hjælp kunde arbejde sig frem. Et Aktieselskab overtog

Fabrikken i 1775, og denne lik en Direktion, i hvilken

blandt andre Guldberg og Eickstedt havde Sæde. Men
skjont Staten ydede Understøttelser til Fabrikkens Drift,

kunde Aktieselskabet ikke i Længden holde den oven

Vande, og Kongen overtog den saa selv i 1779. hvad der

blandt andet førte til, at der i 1783 blev slaaet en Streg

over 200000 Kdl., som den havde laant af Staten i^^.

Den vedblev fra den Tid af at være Statsejendom, indtil

den i vore Dage, for ikke mange Aar siden, er bleven solgt.

Kort Tid efter Statens Overtagelse af den var det,

at de tvende store Fabrikker, Manchesterfabrikken og

Klædemanufakturet paa Blaagaard, stiftedes og stillede be-

tydelige Krav til Kongens Kasse. Men da blev Kabinettet

bange, og i en Skrivelse af 11. Juni 1781 udtalte Kongen

til Kommercekollegiet: >Det vil geraade os til Velbehag,

om Kollegiet herefter ikke mere foretager noget Anlæg af

nye Fabrikker for Magasinets egen Eegning«. Der knyt-

tedes hertil et Onske om, at Kollegiet vilde søge at faa

baade Manchesterfabrikken og Klædefabrikken paa Blaa-

gaard overdragen »aldeles til partikulære Personer«. I

Virkeligheden lykkedes det da ogsaa, skjønt først i 1782,
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at faa de tvende Fabrikker overdratrne til i»iivate Interes-

sentskaber, men rigtignok ikke uden meget betydelige

Pengeofre. Hvor nudig Regeringen helt slaj) Forbindelsen

med dem, ser man deraf, at ved Mancuesterfabrikken

valgte Kommercekollegiet den ene af Direktionens tre Med-

lemmer, for at han skulde »paase de bevilgede Kapitalers

behorige og rigtige Anvendelse«: ved Klædemanufaktiiret

udnævnte Kongen endog hele den fi)rste Direktion.

Paa samme Tid var det ogsaa. som om Regeringen

vilde trække Staten ud af det noje Forhold, hvori den

ved Generalmagasinet var traadt til Industrien paa vidt

strakte Omraader. Da der nemlig, hvad vi senere ville

vende tilbage til, i Maj 1782 blev oprettet det saakaldte

kongelige oktroyerede danske, norske, slesvigske og hol-

stenske Handels- og Kanalkompagni, fastsattes det ved dettes

Oktroys § 18. at det stedse i Kjobenhavn skulde underholde

»et Oplag af Raamaterialier til vore indenlandske Fabrik-

kers Brug, samt af alle Slags indenlandske Fabrikata«

:

men derved gik en Hovedside af Generalmagasinets Virk-

somhed over paa det, og samtidig blev det paabudt, at

alle andre Forretninger, som havde hørt under General-

magasinet, deriblandt at afgive Erklæringer og Betænk-

ninger i Fabriksager, paadomme Stridigheder imellem Fa-

brikanter o. s, V., skulde henlægges under en Fabrikdirek-

tion -^). Hermed var dets Virksomhed altsaa ophort.

Det hed i den ovennævnte Kabinetsskrivelse af 11.

Juni 1781, at Staten, foruden at ville have de to store

kjobenhavnske Etablissementer solgt, ikke mere vilde over-

tage nye industrielle Anlæg. Hvad der fandtes fra tidli-

gere Tid af offentlige Fabrikker, var det imidlertid ikke

let at skille sig ved , saadanne som f. Ex. dem. der vare

knyttede til Tugthusene i danske og norske Byer. eller den

militære Klædefabrik i Guldhuset i Kjobenhavn. Ogsaa

kan man i det mindste til Dels regne Kongsberg Solv-

værk med til Industrien, et Værk. som man af forskjellige
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Grunde ej heller godt kunde slippe fra sig. men som rig-

tignok ved det store Underskud, det gav i denne Tid,

kunde opfordre dertil. Hvad Statskassen her maatte 3'de

som Tilskud, løb i dette Tidsrum op til ikke mindre end

945064 Rdl. Men Regeringen havde desuden i den nyeste

Tid, foruden at føje Porcellænsfabrikken i Kjøbenhavn til

sine Fabrikkers Tal, tillige forøget dette med to Anlæg i

Norge. Det ene var de norske Glasværker, der havde

spillet en ret betydelig, men i økonomisk Henseende ikke

videre fordelagtig Rolle, medens de ejedes af et Interes-

sentskab. Disse overtog Staten i 1775, da den udkjobte

Interessenterne ved at betale 400 Rdl. for hver Aktie -^).

De kom nu under Bestyrelse af den saakaldte norske Fa-

brikdirektion. Fremdeles lod Regeringen i det følgende

Aar paa offentlig Bekostning anlægge et Blaafarveværk

ved Modum, hvor der var fundet Kobolt i betydelig

Mængde. Det var et Værk, hvis Anlæg i 1783 beregne-

des at ville koste 130000 Rdl., naar det blev færdigt 22).

Det blev paafaldende nok stillet under Overskattedirektio-

nen ^3). Af disse ny overtagne Fabrikanlæg bleve dog

Glasværkerne ved Kanalkompagniets Oprettelse overdragne

til dette.

Det udprægede Beskyttelsessystem, vi have set Rege-

ringen følge overfor Fabrikindustrien '^•^), havde for saa vidt

ikke været uden Frugt, som et anseligt Tal Etablissemen-

ter var opstaaet i de mest forskjellige Retninger. Vare

end de fleste af disse kun smaa, fandtes der dog ogsaa

anselige iblandt dem. Det var, som ovenfor fremhævet,

netop Stordrift, Regeringen mente, man maatte arbejde

sig frem imod. Ganske særlig gav Kjøbenhavn Indtryk

af et betydeligt industrielt Liv i Slutningen af det Tids-

rum, vi her sysle med. Tallet af Arbejderne ved Textil-

fabrikkerne, der i 1772 kun havde været 3656, var i Løbet

af Tidsrummet steget til 6736 2-^), og det er klart, at en

saadan Tilvæxt ogsaa maatte skaffe forøget Omsætning
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hos Detailhandlere og Haandværkere. Men desuagtet var

der Træk. som varslede alt andet end godt for Fremtiden.

Det vedblev stedse at skorte baade paa Teknik ogpaa Afsæt-

ning. Derfor niaatte Komniercekollegiet i en Indberetning,

som det 31. Januar 1784 tilsendte Kongen om, hvad der var

udrettet for Industriens Udvikling i de sidste 5 Aar, uhel-

digvis tilfoje. at de Forsøg, der hidtil vare gjorte »med

at udbrede almindelig Industri og frivillig Virksomhed«,

ikke havde svaret til Forventningerne ; Aarsagerne laa dels

i »den almindelige Tænkemaade og i de herskende For-

domme imod Fabrikker, dels i Mangel paa Sagkundskab

og paa Personer, der vare skikkede til at anlægge og be-

styre Fabrikker« -'^').

Kun een Industrigren, i det mindste af dem, som

havde storre Betydning, har, som det synes, dannet en Und-

tagelse herfra, og det var Sukkerraffinaderierne: men disse

kunde da ogsaa paa Grund af den rigelige Tilførsel af

Sukker fra Vestindien siges at være naturlige for Landet.

Ganske vist maatte af de 17 kjobenhavnske Eaffinaderier,

der vare gaaede i Arv fra det foregaaende Tidsrum, de 3

ophøre; men det kunde dog i 1781 udtales af Komnierce-

kollegiet 2"), at Eaftinaderierne i Kjobenhavn fremfor alle

Fabrikker i Landet havde opnaaet den største Fremgang;

de havde endog kunnet udvide deres Konkurrence til uden-

landsk Afsætning. Piegeringen forlængede da ogsaa deres

Privilegier paa 20 Aar. Men disse kjobenhavnske Raffina-

derier havde unægtelig i dette Tidsrum opnaaet en meget

stor Fordel fremfor deres Medbejlere i Provinserne og i

Norge. Det var nemlig ved Forordningen af 7. April

1777. som der senere vil blive Lejlighed til at komme

tilbage til, blevet fastsat, at alt Sukker ligesom alle andre

Produkter fra de vestindiske Øer udelukkende skulde føres

til Kjøbenhavn og udlosses her. Tidligere havde Sukker-

raffinaderierne andensteds i Stat^ kunnet faa deres Suk-

ker umiddelbart fra Vestindien: men nu bleve de nødte
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til at lade det hente i Kjnbenhavn. hvad der i boj Grad

maatte skade dem under deres Konkurrence med de kju-

benhaAnske KafUnaderier. Selv under disse vanskelige

Forhold s^nes dog adskillige af dem at have slaaet sig

ganske godt igjennem.

I Sammenligning med Fabrikindustrien tiltrækker

Haandværket og dets Lav sig forholdsvis ikke stor Inter-

esse i denne Tid. Den Frygt, Lavene i Kjøbenhavn havde

havt i Struenseetiden for. at Regeringen vilde gaa dem paa

Livet, havde de helt kunnet slippe ved hans Fald. I den

følgende Tid kunde de være trygge nok. undtagen for saa

vidt et Par af dem, Strømpevæverlavet og Brolæggerlavet

bleve hævede, henholdsvis 1772 og 1782. Det kan maaske

nok siges, at Indviklingen af Fabrikindustrien paa flere

Maader maatte blive trykkende for Haandværket; men til

Vederlag var Regeringen villig til at støtte Lavene, hvor

den kunde det. Det var en ren L^ndtagelse, naar der i

Anledning af en Strid imellem et af de kjobenhavnske

Eegimenter og Skomagerlavet om Forfærdigelse af Munde-

ringssager ^^) blev givet den Resolution, at i^saa længe Sko-

magerlavet ikke kan eller vil levere lige saa godt Arbejde

for samme Pris. som Regimentet selv kan lade det gjøre.

maa dette have Ret til at lade sine Munderingssager for-

færdige af andre <j. Det almindelige var, at Lavene netop

bleve hjulpne imod Konkurrence, og i Modsætning til den

foregaaende Tid var det derfor kun sjældent, at der blev

bevilget Tilladelse til at arbejde som Frimester. Maaske

har det været mindre behageligt for Lavene i Kjøbenhavn,

at Regeringen i November 1780 udstedte et Forbud imod, at

der maatte tinde hojtidelige Optog Sted, naar Lavsskilte flyt-

tedes fra et ældre Herberg til et nyt. Sligt havde givet

Lejlighed til betydelige Sammenlob og støjende Lystig-

luMler paa Gaderne : nu maatte Flytningen kun foregaa i



Regeringen og Haandværkslavene. 465

Stilhed. Men i det hele lod Regeringen Lavene leve deres

eget Liv, undtagen naar den var nodt til at blande sig

deri enten paa Grund af Uordener, som fandt Sted, eller

fordi der var et og andet, som trængte til at rettes^-').

Denne Indblanding fik enkelte (tange et alvorligere Præg,

enten saafremt Lavene viste sig opsætsige imod Myndig-

hederne, hvad der f. Ex, hændte i Aarhus, eller naar der

opstod Rivninger indenfor Lavene selv af mere eller min-

dre ondartet Natur. Det drejede sig ved disse ikke, som

man paa Forhaand vilde være tilbøjelig til at tro, om
Lønningssporgsmaal, men om at Svendene vilde have større

Frihed og i visse Tilfælde endog en vis Magt. Især havde

de tj'ske Svende Lyst til at gjøre sig gj ældende, og de

vare vanskelige at tumle. Naar vi høre, at der f. Ex. i

Skomagerlavet i Kjøbenhavn ikke fandtes færre end 76 af

dem, forstaa vi den Betydning, de havde. Det hjalp ikke,

at der gjentagne Gange blev taget haardt paa Urostif-

terne blandt Svendene, som da Magistraten f. Ex. 5. Febr.

1776 satte 10 tyske Skomagersvende i Rasphuset paa 2

eller 3 Maaneder; de holdt dog af at gjøre Kvalm, naar

de kunde komme til det. Her skal kun nævnes en større

Strid indenfor et af Lavene, der havde et ret ejendomme-

ligt Forløb. Det var indenfor Snedkerlavet i 1781. I dette

holdt nemlig de ugifte Svende ikke af, at nogen af deres

Kammerater giftede sig. De vilde ikke arbejde paa Værk-

sted sammen med de gifte Svende ; de mente tillige, at de

selv vare for gode til personlig at bære Hammer, Sav og

Høvl til deres Arbejdsplads, og de vilde endvidere have, at

der skulde gjøres Ende paa, at Oldermanden, hvad der hidtil

havde været Skik, anviste dem, hos hvilken Mester de

skulde tjene. I det Sted krævede de, hvad vi efter vor

Opfattelse maa finde meget naturligt, at de selv vilde-

kunne vælge, hvilken Mester de vilde arbejde hos. Da

disse Krav bleve tilbageviste ved et kongeligt Reskript af

28. Marts 1781, opstod der stor Forbitrelse iblandt dem.

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V. 30
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En Del Svende nedlagde Arbejdet, hvad de efter de gjæl-

dende Eegler ikke havde Lov til. og adskillige af de tyske

Svende vare ved at forlade Landet. Men dette forekom Re-

geringen saa betænkeligt, at den besluttede til en vis

Grad at komme de urolige Hoveder imøde^*'). Den be-

vilgede nemlig, at, hvis de vendte tilbage til deres Ar-

bejde og forholdt sig rolige, maatte de ugifte Svende have

deres egen Lade. adskilte fra de gifte, og altsaa paa en

Maade udgjøre et Samfund for sig selv, ligesom ogsaa.

at Svende, der mindst et Fjerdingaar havde været i en

Mesters Tjeneste, senere maatte vælge den Mester, de

vilde arbejde for 3^). Disse Indrømmelser havde unægtelig

noget af et Nederlag ved sig.

Af andre Træk, vedrørende Haandværkslavené. skal

her kun nævnes, at Jøderne endnu stedse vare udeluk-

kede fra dem. Det hjalp ikke, at Kancelliet foreslog, at

det skulde tillades at optage dem i Lavene, alene med

Undtagelse af saadanne Lav, hvori der forefaldt Metallers

Indsmeltning^^). Denne Forestilling blev ikke godkjendt.

Men nu selve Haandværkernes Dygtighed, hvorledes

stod det til med den? For Kjøbenhavns Vedkommende

tager det sig vistnok godt ud, naar Kommercekollegiet

10. Februar 1777 udtaler, at Kjøbenhavn næsten i alle

Professioner besad mange duelige Arbejdere, og at der saa

godt som intet Slags fint Arbejde var, som jo her kunde

blive forfærdiget; men uheldigvis maatte det tillige be-

klage, at kun en ubetydelig Del af det, der solgtes, var

indenlandsk Arbejde. Grunden hertil laa aabenbart i,

hvad Kommercekollegiet, til Trods for den ovennævnte an-

erkjendende Dom. en anden Gang maatte tilstaa, at »vore

egne Haandværkere endnu ikke i Møblernes Forfærdigelse

har naaet den Smag og Fuldkommenhed, som gjør det

fremmede Arbejde saa begjærligt«. Der skete et vigtigt

Skridt for at raade Bod herpaa, da Regeringen efter Kom-
mercekollegiets Forslag overdrog den dygtige Arkitekt,
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Stadsbygmester Kosenberg at oprette og lede fem Værk-

steder for forskjellige Haandvierksgrene udelukkende til

Forfærdigelse af ]\lodeller. Der skulde til disse Værkste-

der knyttes et Oplag af tørt Træ af forskiellig Slags, visse

Stensorter o. a. 1. ^^). Selv om dette Eta])lissement ikke

boldt sig længere end til 1784, er det sandsynligt, at det

bar virket godt. Det var i det mindste ret betydeligt,

bvad der i de første Aar solgtes derfra.

Udenfor Kjøbenbavn er der, efter alt, bvad vi bore

om den ringe Tilstand i de danske Kjobstæder, — bvorom

siden nærmere, — ikke Grund til at tro, at der bar fun-

det noget Fremskridt Sted med Hensyn til Haandværket.

Deis Standpunkt bar sikkert været betegnet ved en fuld-

stændig Middelmaadigbed. Dog bør det nævnes, at Hand-

sketilvirkningen baade i Randers (Eanders Handsker) og i

Odense siges at bave staaet ret bojt. Der udførtes endog,

bedder det, mange Tusend Dusin Handsker aarlig fra

Odense lige til Frankrig, Tyskland, Rusland og andre

Lande. Ogsaa omtales Læderarbejdet, Sadelmager- og

Skomagerarbejdet i denne By som godt-^*).

For Norges Vedkommende tyder det lidet, vi høre,

ikke paa beldige Forbold. En Mand med økonomisk Ind-

sigt og med et imod Nordmændene meget velvilligt Sind,

Professor J. Kr. Fabritius, bk, efter bvad ban erfarede un-

der sin Rejse deroppe i 1778, det Indtryk, at Haandvær-

kerne kun arbejdede middelmaadig og dyrt; ban bavde

Lejligbed til at se, at man ikke alene lod forskjellige

Slags Møbler, men ogsaa Sko komme fra Danzig, Liibeck

og andre udenlandske Byer. Efter bvad vi høre anden-

steds fra, maa tillige adskilligt være kommet fra 1-^ng-

land; man forskrev endog i Kristiania LiberikUeder her-

fra ^5). Særlig stærkt udtrykker Stiftamtmand Levetzau

i Kristiania sig, naar han f. Ex. i 1775 skriver til Kom-

mercekollegiet: Vist er det, at formedelst den Mængde

af fremmede Varer, der indføres, kan vore egne Haand-
30*
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værksfolk næppe have deres daglige Udkomme og langt

mindre forbedre sig i deres Kunst« ^'^). Denne, den almin-

delige Fattigdom hos Haandværkerne i Kristiania. karak-

teriser han ogsaa ved at sige, at sjælden efterlader en

Haandværker sig Midler for, hvad han er skyldig, mindre

saa meget, at Enken efter hans Død kan soutenere Haand-

værket '^).

Efter at vi have fulgt Eegeringens Arbejde for at

fremme Industrien i de mest forskjellige Retninger, ligger

det nær at omtale et Skridt af den. der. naar man tæn-

ker paa Industrien, var besynderlig dobbeltsidigt.

Det var, som vi erindre, for en stor Del i Haab om
at forbedre Handelsbalancen, at Beskyttelsessystemet var

fulgt saa ivrig; men samtidig havde der om muligt endnu

stærkere hævet sig Roster om, at kun ved en almindelig

indfort sparsommelig Levemaade kunde man opnaa at

faa en Bedring i Balancen, for ikke at tale om, at Hen-

syn til at skabe større Alvor og bedre sædelige Tilstande

talte for det samme. Klagen over Yppigheden og dens

fordærvelige Virkninger havde allerede lydt stærkt i Fre-

derik Y"s Tid: men jo mere Skrivelysten steg og dermed

ogsaa Lysten til Kritik over samtidige Forhold, sete fra

økonomisk og moralsk Standpunkt, desto højere lod ogsaa

Angrebene i Litteraturen paa den voxende Overdaadighed.

Det har for os i vor overkultiverede og overforfinede Tid

noget besynderligt at se disse Klager over Forhold, der

hos den langt overvejende Del af Befolkningen vare usige-

lig enklere og tarveligere, end de ere nu til Dags: men
at der var en stadig Fremskriden til flere og flere Fornø-

denheder, og dermed til stigende Bekostninger i det dag-

lige Liv, er dog tydeligt nok. Den x\ngst, der var ret al-

mindelig for, at Staten ved Tilførsel af Yarer udenlands

fra skulde blive helt forarmet ved alle de Penge, der gik
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ud af Landet, gjør det forstaaeligt, at man spejdede efter

alt, hvad der kunde tjene til at formindske denne Forar-

melse. Man blev derfor skarpsynet til at linde Udslag af

den fordærvelige Yppighed allevegne. Om det saa var

hos de danske og norske Bunder, mente man at finde

Træk deraf. Det er for det meste kun Fattigdom, hvorom vi

høre ved, hvad der fortælles om danske Bønders Kaar, og

foruden at det i Almindelighed ikke stod bedre til hos de

norske Bønder, bleve de oven i Kjobet yderligere forar-

mede ved de gjentagne TJaar i dette Tidsrum. Det er et

betegnende Træk af det daglige Livs usigelig tarvelige

Forhold, at man i en stor Del af Norge endnu ikke kjendte

Skorstene i Bønderhuse, og at Regeringen maatte lægge

Pres paa, for at faa saadanne opførte. Men det er dog

en Kjendsgjeming, at der i det mindste for det sydlige

Norges Vedkommende klagedes stærkt over. at Bønderne

ikke alene overfyldte sig med Brændevin ved Gilderne,

men ogsaa bortødslede Penge til Fløjls Kaaber og Kyser

til deres Kvinder eller til den overhaandtagende Kaffe-

drikning. Det var, hedder det, en Yppighed, som betog

Almuen det, hvoraf den skulde betale sine Skatter ^^).

Regeringen undlod da heller ikke at fæste sine Øjne

paa denne Sag. Allerede i 1772 havde Martfelt, der

maaske var den ivrigste af alle for at faa en Lov udstedt

imod Overdaadighed, indgivet et Forslag i den Retning,

og han havde her endog villet have, at Folk skulde edelig

forpligte sig til kun at bruge visse Tarer ^'''). Det føl-

gende Aar blev det efter Forslag af den extraordinære Fi-

nanskommission overdraget ham at udarbejde en Plan

for, hvorledes Indførsel og Brug af fremmede Varer bedst

kunde hindres og den overhaandtagende Overdaadighed

indskrænkes ^°j. Hvad han samlede til en Forordning om

denne Sag, laa imidlertid hen i nogle Aar; Regeringen

nøjedes med at udstede enkelte Reskripter af underordnet

Betydning. Men dermed var Spørgsmaalet om en Luxus-
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lov dog ikke skrinlagt, og det siges at have virket til. at

man tog det op igjen. at den dengang femtenaarige Kron-

prins af al Magt ønskede Sagen fremmet. Nok er det,

6. Januar 1783 tilsendte Kabinettet Kommercekollegiet en

meget detailleret Befaling til at udarbejde en Forordning

om Overdaadighedens Bekæmpelse. Kollegiet fandt dog

Udkastet altfor vidtgaaende og tik vedtaget en Del Æn-
dringer og Tilføjelser: men i Hovedsagen bevaredes dog

Kabinetsordrens Indhold, og 20. Januar 1783 udkom den

omhandlede Forordning som gj ældende for hele Staten.

Snart efter (12. Marts) føjedes der hertil en særlig For-

ordning, gjældende for Landbefolkningen i Danmark og

Norge.

Forordningen af 20. Januar greb baade stærkt ind i

Befolkningens daglige Liv og berørte tillige forskjellige

Industrigrene stærkt. Den paabød nemlig en meget be-

tydelig Indskrænkning i Brugen af Guld- og Sølvsager;

den forbød at smykke nye Klæder med Sølv- og Guldga-

loner og tillige, at man paa sine Dragter maatte bruge

Broderier af Guld, Sølv eller Silke: det skulde frem-

deles ikke mere være tilladt at gaa med Klæder eller

Klædesstykker af Brokade eller, hvori Guld eller Sølv var

indvævet, lige saa lidt som med noget, »der med frem-

mede Stene er indfattet«. Ej heller maatte man gaa med
Plumacher og udenlandske Kniplinger, og det blev forbudt

at bruge Forgyldning eller Forsølvning saavel paa Yogne

som paa Møbler og i Huse. Hertil sluttede sig en bety-

delig Indskrænkning i Brugen af Silke og Fløjl, hvoraf der

ikke mere maatte gjores Overkjoler. Ej heller skulde det

være tilladt at benytte Pelsværk til Border og Stadsklæder,

kun derimod til Overkjoler og for A'arme. Fruentimmerklæ-

der maatte ikke have andre Garniturer end af Tojet, og Ind-

førsel af kunstige Blomster fra Udlandet blev forbudt. Til

alt dette sluttede sig nogle særlige Bestemmelser for at

indskrænke Yppighed i Tjenestefolks Klædedragt, og det
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fastsattes, at enhver Tjener, der overbevistes om at have

»ladet sig af en Frisur frisere«, skulde i Mulkt for hver

Gang betale 4 Rigsdaler.

Ogsaa en anden Side af det daglige Livs Forhold

rorte Forordningen ved. naar den f. Ex. forbod, at der fra

Udlandet maatte indfores Mobler, Vogne og Uhre, samtPor-

cellæn, Fajance og Glas, alene med Undtagelse af Spejle,

og som et Slag imod Overdaadighed i Mad og Drikke

ved Gjæstebud kom der, hvad forovrigt ikke var meget

strængt. Bestemmelser om, at ingen til Middag maatte give

mere end otte Retter, foruden Salater, samt højst 4 Sorter

Dessert tilligemed indenlandske Frugter: til Aftengil-

der maatte der ikke gives mere end 6 Retter foruden

Salater og to Slags Dessert. Dog havde man Lov til ved

Bnllupper og andre dermed lige Højtideligheder at have

to Retter og to Sorter Dessertsager mere end ved de

sædvanlige Gjæstebud. Af Tine var det ikke tilladt ved

Gjæstebud at nyde andre end rød og hvid fransk Yin samt

Malaga- og Madeiravin, ligesom Folk ogsaa maatte faa

Punsch.

Til denne Forordning slutter sig saa, som allerede

nævnt, 12. Marts en tilsvarende om Overdaadigheds Ind-

skrænkning paa Landet. Den fastsatte efter en meget pa-

thetisk Indledning om Bøndernes beklagelige Yppighed for

det første, hvor mange Mennesker der maatte indbydes

til Bryllupper, at der ikke maatte være flere end 32, at

der kun maatte gives tire Retter Mad og hverken skjæn-

kes Yin eller Kaffe. Ogsaa ved »Barsler, Barnedaab,

Kirkegang og Ligfærd« skulde al Yin og Kaffe være for-

budt. Hertil sluttede sig med Hensyn til Klædedragten

Forbud imod, at Bondestanden maatte bære andre Klæder

end, hvad der var gjort af hjemmegjort Tøj, som Yadmel,

Yærken o. a. 1., dog maatte Kvinderne gaa med en Silke-

hue og Trøje og Skjørt af Kramtøj, og Bønderne ligeledes

bære Trøjer og Yeste af Kramtøj.
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Der var hertil knyttet nogle Undtagelser og nogle

Bestemmelser om Lettelser i Forbudene under en Over-

gangstid, ligesom der bagefter blev fojet nogle Tillægsbe-

stemmelser til (ogsaa for Hertugdommernes Vedkommende)

;

men hvad her er anført, viser Forordningernes Hoved-

præg. Vi have ovenfor antydet, at disse Forordninger,

sete med Hensyn til Industrien, vare dobbeltsidige. Det

var, saaledes som det ogsaa angives i Forordningen af

12. Marts, et Formaal med dem at afværge Brug af frem-

mede Luxusartikler og Varer i forskjellige Retninger, og

dette skulde man tro, vilde være til Gavn for den inden-

landske Industri. Men det maatte paa den anden Side

mindst af alt kunne gavne Fabrikindustrien, naar Bonde-

standen blev tvungen til saa godt som udelukkende at

bruge hjemmegjorte Stoffer, og det var umuligt andet,

end at Forbudet imod Brugen af mange Luxusvarer maatte

ramme forskjellige Industrigrene ligesom ogsaa en Del

Handlende paa en følelig Maade.

I Slutningen af Luxusforordningen af 20. Januar

udtalte Kongen følgende: »Da Vi have den Tillid til vore

kjære tro Undersaatter, at de, skjønnende deres egen Gavn,

skal selv glæde sig ved denne Tarveligheds Forskrift og

vaage derover, saa ville Vi ikke ved Politi eller andre

Tvangsmidler nu for det første se dens Indskærpelse be-

fordret <. Det passer ganske vist godt til denne kongelige

Forventning, naar det i et privat Brev, der blev skrevet,

kort efter at Forordningen blev udstedt, hedder om denne:

»Ingen er misfornøjet med den, det var og Tid, den kom,

thi Yppigheden gik altfor vidt«. Men denne Dom om
den var uheldigvis ganske forhastet. I Virkeligheden vakte

den en overordentlig Uvilje i Befolkningen, og det gik

navnlig ud over Guldberg og Martfelt, hvilken sidste gan-

ske vist nærmest var Fader til Forordningen, med mindre

Grund derimod over Kommercekollegiet, der aldeles ikke

havde holdt af den og havde forudset, at den vilde virke
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uheldig paa mange Industridrivende og Handlende. Bitre

Klager rettedes da ogsaa til Regeringen, f. Ex. fra Bundt-

magere, Possenientmagere, Yinhandlere og Galanterihand-

lere, da adskillige af disse pludselig saa sig saa godt som

ruinerede ved dette Regeringsskridt, uden den ringeste

Skyld fra egen Side. Der var ikke andet for at gjøre end

at søge at hjælpe ved Lettelser eller ved at bevilge Er-

statning af forskjellig Art. Kort sagt, Regeringen havde

skaffet sig selv en Mængde Bryderier paa Halsen, og det

for en Lovs Skyld, som det dog i Længden vilde være

umuligt at opretholde, fordi den stred imod Tidsaanden^*).

Femte Kapitel.

Handel, Skibsfart og Fiskeri.

Vii kjende Regeringens Opfattelse af, at det maatte

være en Hovedopgave for den at forbedre Handelsbalan-

cen. Men uheldigvis var Tanken om at bruge Industrien

til at skafte Exportartikler kjendelig slaaet fejl, og om end

Forbruget af slige indenlandske Varer i selve Statens

Lande maa være taget en Del til, var dette blevet betalt

dyrt derved, at dens egne Borgere havde maattet kjøbe

Tarer for højere Priser, end de havde behøvet at give for

dem, hvis de vare komne udenlands fra. Man havde der-

ved paa en Maade paalagt dem en Skat for at holde In-

dustrien oppe. Dette havde naturligvis kunnet forsvares,

saafremt Talen kun havde været om en Overgangstid, ind-

til Industrien fik virkelig Livskraft; men om den kunde

opnaa en saadan, var meget tvivlsomt.
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I Yirkeligheden byggedes Haabet om at skaffe en

gunstig Balance da ogsaa mere paa Udviklingen af Han-
delen og Skibsfarten end paa Fabrikindustrien. Vi staa

her ved det, der noget nær stærkest har optaget de Her-

skendes Sind og Tanker. Xaar vi for Industriens Ved-

kommende mest have havt at gjore med Kommercekolle-

giet foruden med Kabinettet, kommer her et nyt Kolle-

gium til, nemlig Overskattedirektionen. Da Eegeringen

nemlig, som vi senere skulle se. besluttede at lade Staten

selv optræde som Grosserer i stor Stil, lagde den Omsor-

gen for alt. hvad dertil horte, i dette Kollegiums Haand.

Ogsaa den extraordinære Kommission greb her ind paa

betydningsfuld Maade.

En af de allervigtigste Opgaver, Statsmagten til alle

Tider har havt og har med Hensyn til at fremme et Lands

okonomiske Tarv, er, som enhver veed, at styrke Udvik-

lingen af Samfærselsmidlerne. Ja, denne er endog i vore

Ojne en nødvendig Betingelse for Kulturfremskridt i

større Stil. Hvor usigelig langsom den end havde været

og nødvendigvis maatte være i tidligere Tider i Sammen-

ligning med. hvad vi i vore Dage opleve, saa have vi dog

havt Lejlighed til at se Omsorg blive vist derfor i Tiden

for Struensee. Det vil erindres, at selve Spørgsmaalet

om Forbedring af Vejene var kommet op i Frederik V's

Tid, og at man dengang var gaaet i Gang med at an-

lægge endog meget brede Chausseer fra Kjobenhavn dels over

Hørsholm til Fredensborg, dels til Roskilde. Nu i de

forste Aar af det Tidsrum, hvormed vi her have at gjøre,

vare disse Chausseer færdige eller ved at blive det. Men

dette var kun en Begyndelse, og det havde desto værre

vist sig baade, at de vare meget kostbare, og at de voldte

Bønderne pinlige Ægtkjorsler, da det paahvilede dem at

transportere de nødvendige Sten samt Grus o. s. v. til

Vejanlæggene. Da Vejen til Roskilde var færdig, fik Re-

geringen derfor Skrupler ved at gaa videre paa samme
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Maade'). Men at en Forbedrinii af det davierende Vej-

n;et var nodvendig, derom kunde der ingen Tvivl Viere.

Det var kun altfor almindeligt, at Lodsejerne rundt om-

kring sogte at unddrage sig deres Forpligtelser til ordent-

lig at vedligeholde de allerede bestaaende Veje. og der

trængtes desuden i hoj Grad til nye. Der maatte derfor

udstedes et Eeskript 12. Januar 1775 for at sætte Skik paa

Vejarbejdet i Aalborg Stift, hvor Forholdene maa have

været særlig slette. Men hvor ilde det ogsaa andre Steder

kunde se ud, faar man et Indtryk af, naar man f. Ex. hører,

at i Aaret 1777 var den Vej i Sydsjælland, som den agende

Post fulgte, saa smal. at 2 Vogne ikke kunde komme

forbi hinanden. Samtidig fremhæves Vejen paa Lolland

imellem Rodby og Xakskov, der hidtil havde været Post-

vej, som i den Grad elendig og farlig, at den næsten var

ubrugelige). Der behovedes derfor almindelige og langt

nojagtigere Bestemmelser. I Januar 1778 blev. hvad der

vedrørte Landevejene i selve Danmark, lagt under en egen

Generalvejkommission 3). som det blev befalet at udarbejde

en Plan til den bedste Ordning af Vejvæsenet, og efter

at den var indgivet i September, blev den Gjenstand for

Overvejelser i Statsraadet. Det har Interesse at se Schack

Eathlou under Forhandlingerne derom stærkt advare imod

at fortsætte med de store Chausseer længere end til Hel-

singør og Kjoge. Ganske særlig fremhævede han det

Tr}k, som den Slags Arbejde voldte Bonden, og han kunde

tillige ikke indse Nødvendigheden af saa brede Veje for

Danmarks Vedkommende^). Det endelige Udfald af Over-

vejelserne blev et grundlæggende Reskript af 2. November

1778. Det fastsattes herved, at de store Landeveje skulde

have en Bredde paa 20 Alen. fraregnet Sidegrofterne. de

skulde foruden at fores til Kjoge fortsættes fra Roskilde til

Korsør og gjennem Fyn over Nyborg og Odense til As-

sens, og de skulde forsynes med stensatte Broer paa 12

Alens Bredde, hvor saadanne vare nødvendige. Chausseer
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eller eventuelt brolagte Veje maatte kun anlægges, hvor

de holdtes for uundgaaelig nødvendige. Den offentlige

Vejkasse, der beholdt det allerede tidligere til disse For-

maal bestemte Fond, skulde bestride Udgifterne til Mate-

rialier samt Arbejdsløn for en Del af det nødvendige Ar-

bejde: men ethvert Amts samtlige Bønder paahvilede det

i Forhold til deres Hartkorn at komme til Hjælp med at

levere og tilkjøre det fornødne af Grus, Sten og Jord til

Vejene, endvidere de til Broerne nødvendige Kampesten,

som de uden Betaling skulde skaffe til Veje, ligesom de

ogsaa havde at afgive de nødvendige Haandlangere til

Brolægningen og Planeringen. Udgifterne til Expropriation

vilde Kongen afholde af sin egen Kasse. Som et Tillæg

til de store Landeveje skulde der anlægges mindre Veje

imellem de enkelte Kjøbstæder. Deres Brede blev sat til

12— 14 Alen, foruden at der skulde være Grøfter paa

begge Sider, Kommissionen havde at besørge dem istand-

satte paa tjenligst og mindst bekostelig Maade, Bønderne

paalagdes der samme Slags Arbejde ved dem som ved de

store Landeveje. Der kan næppe være Tvivl om, at der

ved dette Kongebud kom bedre Orden i det hele Vejvæ-

sen; men det var saare beklageligt, som allerede tidligere

nævnt, at dette skulde kjøbes med forøgede Byrder for

Bønderne. Hvad Schack Eathlou havde gjort gjældende

i den Henseende, havde været ganske unyttigt.

Xoget tilsvarende til en saadan almindelig Ordning

af Vejvæsenet findes ikke for Hertugdømmernes Vedkom-

mende. Hvad man her kan nævne, er, at, da en tidligere

Forordning om Istandsættelse af Vejene i Sønderjylland

kun var bleven slet efterlevet, udstedtes der en skærpet

Befaling om, at samtlige Veje i Amterne, ved Byerne og

i de adelige Distrikter under Straf skulde være satte i

Orden inden 3 Maaneder^). For Holstens Vedkommende

har man en Befaling om. at Istandsættelsen af Postvejen

imellem Altona og Liibeck strax skulde begynde'').
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Derimod har det stor Interesse at se, liv;id der paa

denne Tid blev udrettet for Vejvæsenets Forbedring i

Norge, hvor der indtil da kun var sket meget smaa P'rem-

skridt siden Middelalderen. I den allerotorste Del af

Landet fandtes ikke Kjoreveje, og der var f. Ex. i Ber-

gens Stift slet ingen Postvej "). Man lieliover blot at

tænke paa de Vanskeligheder, som Fjeldnaturen og de

lange Afstande volde i Xorge, for at forstaa, at det maatte

være en i lige Grad vigtig og svær Opgave at skabe et

ordentligt Vejnæt her. Det var netop dette, hvortil der i

denne Tid blev gjort en betydningsfuld Begyndelse, og

den skyldtes væsenlig 2 Brødre Nikolaj Frederik og Georg

Anton Krohg, begge Generalvejmestre, den forste i det

nordenfjeldske, den anden i det sondenfjeldske. Regerin-

gen greb selvfølgelig gjentagne Gange ind med Befalinger

for at støtte Vejarbejdet. Den befalede saaledes Almuen i

Loms Præstegjæld at hjælpe til ved Vejens Lstandsættelse

over Dovre, og med det samme fastsatte den det Arbejdes

Omfang, de enkelte af Almuen skulde gjøre: den befalede,

at de Bøder, som Almuen blev skyldig paa Grund af For-

sømmelse af Vejarbejdet, skulde inddrives ved militær

Exekution, og den godkjendte en af Generalvej mesteren

søndenfjelds affattet Instrux for »Rodemestrene« ved Vej-

arbejdet o. a. 1.^). Men aldeles overvejende var det de

tvende her nævnte Brødre, der maatte tage Initiativet.

Stiftamtmand Levetzau udtalte lejlighedsvis i 1777 i en

Indberetning til Kancelliet^), at det var uheldigt, at der

ikke fra først af havde foreligget en bestemt Plan i med

Karter og nøje Afridser c. der havde bestemt, »hvor Vejen

skulde gaa, hvad Almuen havde at forrette, hvad Erstat-

ning de angrænsende Egne burde have o. s. v. Som en

Følge deraf maatte Generalvejmestrene følge deres egne

Hoveder og i Virkeligheden handle helt paa egen Haand,

og de vare nødte til selv at afgjøre alt overfor Almuen ^^.

L^tvivlsomt maatte dette forøsre Vanskelighederne, da Al-
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muen ivrig satte sig til Modværge imod Befalinger,

der baade krævede Arbejde og i visse Tilfælde endog

Opofrelser fra dens Side, naar Generalvejmestrene f. Ex.

vilde have den til at anlægge ->nye og besværlige Veje

igjennem Myrer, Skove og Moradser eller fore den i Be-

kostninger ved nye Brobygninger« ^^). Der var, som vel

bekjendt, intet, den norske Almue mindre vilde taale, end

hvad den med Rette eller Urette holdt for Yilkaarlighed

fra Embedsmændenes Side. Noget af det, der voldte

størst Besvær, var, at Vejene mange Gange førte igjennem

Terræn, der var gjennemskaaret af Elve. Dem havde man

tidligere kun kunnet komme over paa Færger, og de, der

ejede slige Færgesteder, lod sig betale for Overfarten.

Dette maatte der selvfølgelig en Ende paa; men Færge-

stedernes Ejere gjorde haardnakket Modstand imod en Re-

form, der berøvede dem deres tidligere Indtægt ^^). Gene-

ralvejmestrenes hele Gjerning vanskeliggjordes yderligere

derved, at de kun havde faa Pengemidler at raade over.

Imidlertid, disse Vanskeligheder, hvortil der ogsaa kunde

komme Bryderier med andre Embedsmænd ^^j, hindrede

ikke de to Brødre fra at udrette et stort Arbejde.

Selvfølgelig niaa de Veje, der nu kom i Stand enten

ved omfattende Forbedringer af de ældre eller som helt

nye, ikke bedømmes efter vor Tids Krav. I det i høj

Grad bakkede Terræn, hvori de kun altfor tidt anlagdes,

maatte de jævnlig lægges op over Højder, og de bleve

derfor i saa Fald ingenlunde magelige; men de betegnede

dog et umaadeligt Fremskridt i Sammenligning med For-

tidens Veje, og der er Steder, hvor man endnu kan møde

dem og ogsaa kan bruge dem. Stiftamtmand Levetzau,

der havde at gjøre med G. Krohg, har givet denne det

Vidnesbyrd, at en mere aarvaagen Embedsmand end ham

kunde Kongen aldrig faa; han fremhæver, at Krohg havde

skaffet langt bedre Forbindelse til Veje imellem Kristiania

og Oplandene, end man tidligere havde havt; han bruger
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i Aaret 1783 det Udtnk. at A'ejene i Akershus Stift vare

blevne almindelig forbedrede, og han siger, at enhver niaa

beundre Vejenes gode Indretning. Hvor sligt blev op-

naaet, maatte man selvfolgelig bære ovei med, at den,

der skabte det, kunde være hensynsløs og noget vilkaar-

lig^2). Ikke mindre Fortjenester indlagde Broderen sig

af Vejna^ttet i det nordenfjeldske, og det var ham, som

Anlæggelsen af de saare vigtige Veje skyldtes, der kom
til at forbinde det sondentjeldske med Komsdalen, Nord-

mør og Trondelagen. Man skjonner særlig paa en saa-

dan Mands Pligtfølelse og Nidkjærhed, naar man hører,

at han for at kunne naa, hvad der behøvedes, jævnlig

var nødt til at tage af sin egen Lomme eller til at hjælpe

sig ved private Laan, hvad der bag efter kunde volde

ham personlige Vanskeligheder. Selvfølgelig var alt dette

kun en Begyndelse, og der var store Strækninger, som

f. Ex. Kristiansand Stift, hvor det endnu saa kummerlig

ud med alt, hvad der hed Vejvæsen; men dette svækker

ikke Indtrykket af, at der var gjort en betydelig Grjeming,

Det var en sand Dom, Karl af Hessen i et Brev til Arve-

prinsen i Juli 1773 fældede over de 2 Brodre, at de ved

deres Vejarbejder havde gjort deres Fædreland »eminente

Tjenester«.

Iblandt den Eække Arbejder, der fandt Sted i Sta-

tens forskjellige Lande for at fremme Samfærselen, var

der særlig et enkelt, hvoraf Regeringen sA'nes at have

ventet sig saa at sige haandgribelige Virkninger, og det

var Anlæggelsen af den saakaldte slesvig-holstenske Ka-

nal ^^). Hvem der fra først af har fattet Tanken om den,

vides ikke med Sikkerhed; men det ser ud til, at Stødet

dertil er kommet fra selve Hoffet eller nærmest fra Guld-

berg ^^), Det var under alle Omstændigheder en Kabi-

netsordre af 31. December 1773, der bevirkede, at det

kom til Forhandlinger om den i Regeringskredsene. Denne

Ordre, der var stilet til Karl af Hessen som Statholder i
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Slesvig og Holsten, fremhævede Kongens Tanke om et

dobbet Kanalanlæg: det ene skulde være en større Kanal

igjennem Sydslesvig fra Østersøen til Testerhavet, det andet

en meget mindre Kanal i Holsten, der skulde lette Forbin-

delsen imellem de fleste Steder i dette Hertugdømme og

Kiel, den skulde kun være bestemt til Baade og Pramme.

General AVegener var af Hensyn til denne Plan sendt til

Slesvig. Kongen vilde nu hore Prins Karls Tanker derom.

Altsaa den store Kanal skulde helt igjennem anlæg-

ges paa slesvigsk Grund. Netop det var, det vide vi, en

Yndlingstanke hos Guldberg. Han har selv en Eække

Aar senere talt derom i et Brev til Johan Biilow. cJeg

for min Del«, skrev han dengang (16. December 1788)^^),

::^havde intet ønsket hellere, end at den gik igjennem det

slesvigske, fordi Slesvig er Danmark, og Holsten kunde i

Tiden ved en kvindelig Linies Bestigelse paa Tronen tabes

for Danmark, hvorfor jeg med Iver foranledigede en skarp

Undersøgelse derom«.

Den mlig nævnte Kabinetsordre gav Anledning til,

at General Wegener indgav en omstændelig Betænkning,

hvori Prins Karl var enig. Den forelagdes Statsraadet og

et Par andre tilkaldte Stormænd ved en Kabinetsordre af

18-. Februar 1774 som »noget særdeles vigtigt at udtale

sig om«. Wegeners Forslag gik ud paa, at man skulde

grave en Kanal fra Ekemforde til Husum. Den skulde

efter hans Mening helst være over 16 Fod å\h og altsaa

kunne bruges af store Skibe. Kun subsidiært foreslog han

en paa 7 til 8 Fods Dybde. Men hans Plan vakte alvor-

lige Betænkeligheder hos dem, der havde at ytre sig om
den. De frygtede de store finansielle Ofre, den vilde

volde, og de mente, at det vilde være truende for Dan-

marks Handelsinteresser og for Øresundstolden, dersom

den blev gjort saa dyb, som Wegener helst vilde have

den, da saa Englænderne og Hollænderne vilde nytte den

til en meget farlig Konkurrence. Interessant er det at
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se Thott henlede Opmærksomheden paa mulig hellere at

skabe et Anlæg fra Rendsborg til Østersoen, der kunde

bruges af Pramme og smaa Fartøjer. Ogsaa Godske

Moltke var inde paa lignende Tanker og mindede om, at

man allerede i 1705 havde havt en saadan Plan. Men

vigtigst var i Øjeblikket Schimmelmanns Betænkning, der

gik ud paa, at man skulde lade Kanalen gaa udelukkende

paa holstensk Grund, nemlig fra Gliickstadt til Kiel med

Benyttelse af Floden Stør. Han fremhævede stærkt de

Handelsfordele, som en Kanal vilde bringe, naar den fik

den Retning. Denne hans Betænkning vandt stor Til-

slutning ikke alene hos Bernstorff, der i Modsætning til

den fandt Wegeners Plan »absurd«, men ogsaa hos Schack

Rathlou og Moltke. Hvor stærkt Schimmelmann end frem-

hævede de kommercielle Goder, som en saadan Kanal

vilde bringe, er det dog rimeligt nok, at man ogsaa har

ment, at den vilde skabe politiske Fordele. Der mærkes

paa flere Punkter i hin Tid en Lyst hos Regeringen til

at hæve Kiel, ganske sikkert i Haab om derved at svække

den Misstemning imod Forbindelsen med Danmark, som

netop her havde været saa stærk. Blev nu denne By det

ene Hovedudgangspunkt for Kanalen, kunde det tænkes

at ville være til Gavn for den, og samtidig kunde Kana-

len haabes at ville virke til at sammensmelte det gottorp-

ske og det tidligere kongelige Holsten. Vistnok synes det

ikke, som om den Tilslutning, Schimmelmann fandt,

strakte sig til Hoffet, hvor man aabenbart ret stærkt holdt

paa Wegeners Plan; men foreløbig vandt dog hans For-

slag Sejr^^). En Kabinetsordre af 14. April 1774 og en

derpaa følgende kgl. Resolution af 18. April fastsloge, at

Kanalen skulde være 5 til 6 Fod dyb og gaa fra Størflo-

dens Udløb i Elben til Kiel. Den vilde altsaa komme til

at gaa omtrent der, hvor nu den store Nord-Østersøkanal

gaar. En Kommission, bestaaende af Schimmelmann,

Bernstorff, Gregers Juel, J. G. Moltke og tre andre høje

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V.
^^
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Embedsmænd, hvoriblandt Stemann, fik det Hverv under

Prins Karls Forsæde at varetage det fornødne til denne

Plans Gjennemføreise og tillige at undersøge, om den ikke

paa den ene Side kunde sættes i Forbindelse med Ej der,

paa den anden Side med Trave.

Let gik dog Arbejdet ikke i Kommissionen. Bern-

storff klager gjentagne Gange i sine Breve ^^) over de

Vanskeligheder, som Prins Karl, støttet af Wegener og af

General Huth, der maa være bleven tilkaldt som Tekniker,

voldte de andre Kommissionsmedlemmer. Hvad enten

denne Strid har virket med, eller det blot har ligget i,

at Terrænvanskeligheder umuliggjorde Udførelsen af Schim-

melmanns Tanke, blev den under Kommissionens Arbejder

forladt ^^), og den endelige Plan, der blev sat i Værk, var

det under Navn af Ejderkanalen eller den slesvigholsten-

ske Kanal bekjendte Anlæg, der kom til at gaa fra Ejder

til Holtenau i Nærheden af Kiel. Men det var ikke før-

end i 1777, at Arbejderne paa at grave Kanalen kom til

at begynde ^°j.

Naar man har talt om Samfærselsmidlerne, ligger det

nær at tage Postvæsenet med. Der fandt her et ret vig-

tigt Fremskridt Sted, for saavidt alle de agende Poster

(Pakkeposterne) ved en Kabinetsordre af 17. Januar 1777

lagdes under Generalpostamtet i Stedet for, at de tidli-

gere havde været bortforpagtede. Det passede godt til

denne Udvidelse af Generalpostamtets Virksomhed, at dette

i 1779 fik sit Hjemsted i nye og store Lokaler, nemlig i den

smukke Bygning paa Kjøbmagergade, der indtil den nyeste

Tid har været Kjøbenhavns Postgaard. Med Forandrin-

gen i de agende Poster stod det i nøje Forbindelse, at

der skete en ret betydelig Omordning i Postvæsenet i

Hertugdømmerne, hvor det blandt andet var en given Sag,

at Foreningen med det gottorpske Holsten gjorde Foran-

dringer nødvendige. Der kan her exempelvis nævnes, at

der indførtes en agende Post imellem Hamburg og Ha-
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derslev en Gang om Ugen, og at den sattes i Forbin-

delse med en lignende fra Itzehoe til Lubeck^^). Gene-

ralpostamtet mente at kunne sige om Ordningen hernede,

at der efter dens Gjennemføreise ikke vilde findes nogen

By eller Egn i Hertugdømmerne, der manglede Lejlighed

til en sikker og hurtig Korrespondance. For selve Konge-

riget Danmarks Vedkommende fandt der den Forandring

Sted, at der indførtes en daglig agende Post (tillige Brev-

post) imellem Kjøbenhavn og Helsingør, og tillige optoges

nu atter en Tanke, der allerede havde været oppe i Fre-

derik V's Dage '^'^), nemlig at faa en Postforbindelse ved en

agende Post i Stand med Hamburg og Fastlandet over

Lolland og Falster. Denne Forbindelse blev virkelig aab-

net i Juli 1779; men den Vanskelighed at skabe en or-

dentlig Overfart fra Rødby over Fehmern til Heiligenhafen

mægtede man endnu ikke at besejre. Der blev idelig

klaget over de Fartøjers Slethed, der brugtes dertil, og i

1787 indstilledes denne Postlinie. Hvad endelig Postsam-

kvemmet med Norge angik, da fandt der aldeles ingen

Fremgang Sted. Brevposten vedblev kun at gaa een

Gang ugentlig frem og tilbage imellem Kjøbenhavn og

Kristiania, og vistnok havde de Planer, der i FrederikV's

Tid privat vare blevne lagte om at faa en agende Post i

Gang til Kristiania ^3), ført til, at den fra kjøbenhavnske

Forhold bekjendte Agent Holck i 1770 fik Bevilling til at

anlægge en saadan Post, der da ogsaa kom i Stand ; men

uheldigvis betalte den sig saa slet, at den allerede i Slut-

ningen af 1772 maatte opgives igjen.

Som det formentlig fremgaar af det foregaaende, var

det Hertugdømmerne, som Regeringens forskjellige Skridt

med Hensyn til Postvæsen og Samfærselsmidler især

kom til Gode, og hertil kan endnu føjes, at den viste

Iver for at faa Kiel bragt i Forbindelse paa den ene Side

med Kjøbenhavn, paa den anden Side med Altona og

Hamburg. Den hjalp saaledes med Penge til, at der

31*
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kunde holdes uafbrudt Postfart imellem denne By og Kjø-

benhavn^^): i samme Aar nedsatte den for at lette dens

Handel Taxten for Postgods imellem den og Altona samt

Hamburg ^^), og i 1783 søgte den ogsaa paa anden Maade

at fremme Handelssamkvemmet imellem den og Hamburg,

der »hidtil havde været megen Sinkeise og Uvished under-

kastet«. Kongen var endog villig til at betale Præmier

for at fremme Transporten af Varer paa denne Linie og

til ogsaa ad andre Veje at hjælpe dertil ved Tilskud af

sin Kasse ^®).

En Hovedsag med Hensyn til Handel og Omsætning

maatte det samtidig i en helt anden Eetning være at

holde Pengevæsenet i Orden, og dette optog da ogsaa Re-

geringen stærkt. Saaledes naar den inddrog daarlig Smaa-

mønt, der skrev sig fra tidligere Tid, naar den gjentagne

Gange ved alvorlige Forbud vilde hindre, at fremmede

slette Møntsorter bleve indførte til Holsten og Slesvig,

og af udenlandsk Mønt kun vilde tillade, at hamburgsk

og liibecksk Kurantmønt, som var af »fuld Gehalt«, maatte

bruges i Handel og Vandel ^^), endelig naar den for at

skaffe god Mønt til støiTe Omsætninger lod præge Specier,

der nøje skulde svare til 1 Rdl. 22 p Kurant. Der

vilde, udtalte den, være den Fordel ved dem, at »Under-

saatterne i disse bestandig eje en Sum af Hamburger

Banco i Udtællinger til fremmede og i Kurant til Beta-

linger til deres Medborgere«. Ogsaa skulde det for at

forøge de møntede Penges Masse være alle og enhver til-

ladt paa billige Vilkaar at præge danske Specier baade

paa Mønten i Kjøbenhavn og paa den i Altona af Sølv,

som de selv leverede 2^). Men hvad der virkedes ad slige

Veje for at holde Orden i Pengevæsenet, skulde desto

væiTe formaa lidet i Sammenligning med de Vanskelig-

heder, man hk at kæmpe med som en Følge af, at Ban-

kens Sedler faldt stærkt i Kurs; men det ville vi senere

komme tilbage til.
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Det var saa at sige indirekte, at der ad disse for-

skjellige Veje virkedes med Handelens Tarv for Øje; men

der stilledes paa mange andre Maader Opgaver for Rege-

ringen, naar den vilde fremme denne Sag. En havde den

allerede skyndt sig med at løse, saasnart den var kommen

til Magten, det var den, atter at gjore Skibsfart mulig paa

Middelhavet for danske og norske Skibe, og om det end

kunde siges at være en drøj Pille at sluge, naar den

maatte slutte Fred med Algier, uden at den havde faaet

Oprejsning for denne Stats Fredsbrud i 1770, saa var det

efter den Betydning, Skibsfarten havde havt hernede i

Frederik Vs Dage og i Kristian Vll's første Regeringsaar,

utvivlsomt en Sag af Vigtighed atter at gjøre det muligt,

at den kunde gaa sin Gang uforstyrret, og dette opnaae-

des ved Fredslutningen med Algier og den dertil knyttede

Overenskomst med Tunis.

Men det kunde i Almindelighed siges, at Handel og

Skibsfart trængte til at hjælpes frem. I det mindste viser

det sig af Toldregnskaberne og af, hvad man ellers lejlig-

hedsvis hører, at der i de første Aar efter 1771 ingen

Fremgang var paa dette Punkt, og det, hvad alle Statens

Lande angik. Og Stillestaaen er utvivlsomt noget saare

uheldigt. Fra et af Statens Lande lød der endog alvor-

lige Klager over Tilstanden, og det var fra Norge. Vi

kjende fra Trykkefrihedslitteraturen i Struenseetiden de

stærke Besværinger over en Tilbagegang, der i høj Grad

skyldtes formentlig Tilsidesættelse af Norges berettigede

Krav 2^), og vi have set dem siden atter komme frem i Ar-

tikler i Kristianiabladet Intelligenssedler*). Det blev, som

tidligere omtalt, i 17 72 tilladt paa ny at slaa Mønt paa

Kongsberg for at forsyne Norge med møntede Smaapenge,

og dette skulde formodentlig tjene til paa den der i Lan-

det mest yndede Maade at afhjælpe den Mangel paa saa-

*) Se ovenfor Side 74—75.
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danne, hvorover der stærkt klagedes; men dette kunde

umulig faa gjennemgribende Betydning. Større Interesse

har det, at Kristianias og Drammens Handelsstand 22.

December 1772 henvendte sig med Klager og Ønsker

til Kongen og ligeledes i en samtidig Skrivelse til Arve-

prinsen. Det hedder blandt andet i Andragendet til Kon-

gen: »Det er kommen til den Point med Norge, at man
med klare Øjne kan se Bunden af Rigets Kræfter og For-

mue, saa vel som, at disse ikke ere tilstrækkelige i sin

nærværende Svaghed og x\fmagt enten at forebygge Man-

gel med den deraf flydende almindelige Elendighed eller

at oprejse Handelen eller hvad flere Næringsveje, som nu

drive for Skjæbnens Stormvinde«. Selv om Sproget i

disse Henvendelser til Kongen og Arveprinsen er stærkt

farvet af det Indtryk, som den haarde Dyrtid i Øjeblik-

ket gav, saa gik de tydelig nok langt ud over, hvad der

kunde ønskes af Hensyn til den øjeblikkelige Nødstand ^^).

Hvad de norske Handlende særlig tog Sigte paa, var da

ogsaa det, som vi kjende fra tidligere Lejligheder, nemlig

at Norge maatte faa en egen Bank og et eget Kommerce-

koUegium. Samtidig gav Stiftamtmanden i Akershus Stift

Grambow den Erklæring, at »de Negocierende ere bragte til

den yderste Forlegenhed, fordi den til Handelen behøvede

Kredit og Cirkulation af rede Kapitaler her paa Stedet al-

deles er forsvundet«. Disse Udtalelser gjorde, i det mindste

hvad Banken angik, aabenbart Indtryk. Det var sikkert

dem, der bragte Overskattedirektionen, da den 11. Febr.

1773 stærkt tilraadede at gjøre den kjøbenhavnske Bank til

en kongelig Bank, til her som en af de Fordele, der kunde

ventes deraf, ogsaa at nævne, at Regeringen, naar det

skete, vilde kunne oprette Filialbanker (Nebenbanquen)

i Norge til Hjælp for Undersaatterne i dette Rige'^).

Maaske vilde da ogsaa sligt være sket, naar der ikke, som

siden skal omtales, var blevet lagt altfor stærkt Beslag



Norske Handelsforhold. 487

paa Bankens Hjælp i helt andre Retninger. Under alle

Omstændigheder blev den rigtige Tanke ikke gjort til

A^irkelighed.

Fremdeles blev der i Vinteren 1773--1774 sendt et

Andragende fra norske Handlende til Regeringen om en

Forstrækning til dem fra Banken paa 500000 Rdlr., og

dette blev vel tiltraadt af Overskattedirektionen under For-

udsætning af, at Banken mod fuldstændig Sikkerhed vilde

bevilge Laanet^^); men der kom sikkert intet ud deraf ^').

Omtrent samtidig havde Kjøbmændene i Bergen indgivet

et Andragende om at maatte faa en egen Børs, og det

understøttedes af den daværende Stiftamtmand Levetzau,

som paastod, at den Bergenske Handels Forfald væsenlig

skyldtes Manglen paa en Børs deroppe. Overskattedirek-

tionen havde intet at indvende imod Andragendet, og

Banken udtalte derom, at dette Spørgsmaal aldeles ikke

vedrørte den 3*); men, usikkert af hvilken Grund, førte ej

heller det til noget.

Det vedblev i det hele kun at være lidet glædelige

Efterretninger, der kom om Handelens Tilstand i Norge

i de første Aar efter 1772. Stiftamtmand Levetzau, der

rigtignok holdt af at male med en bred Pensel, skrev

endog i Begyndelsen af 1775, at Handelen, i det mindste

i Akershus Stift, naar Drammen undtoges, laa i sit sidste

Aandedræt^^). Men selv om der sikkert har været en be-

tydelig Pengevanskelighed at kæmpe med, — naturligvis

forøget ved Eftervirkningerne afUaarene 1771 og 1772 —

,

maa der have været en stor Overdrivelse i den Slags Ud-

talelser. Toldregnskaberne vise, at der var Stillestaaen,

ikke Tilbagegang. Med andre Ord, Handelen er vedble-

ven at gaa sin Gang, som den var gaaet i de senere

Aar; men ganske vist, der trængtes stærkt til Fremgang.

En selvfølgelig Opgave var det for Regeringen at

raade Bod paa Uordner og Klager over formentlige For-

urettelser, vedrørende enten Handelen eller for Norges
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Vedkommende tillige det med Handelen i saa nøje For-

bindelse staaende Fiskeri. Saaledes, da det viste sig, at

der fandt forskjellige Misligheder Sted i Bergen ved Ned-

lægningen af Fiskerognen og ved Behandlingen af Silden,

hvad Stiftamtmanden mente, var den udelukkende Grund

til Sildehandelens mærkelige Aftagelse. Der blev da blandt

andet sendt en kyndig Mand til Bergen for at give Silde-

handlerne den fornødne »Underretning« ^^). En anden

Gang drejede det sig om et for Kjøbmændene i Molde og

Fiskerne i Søndmør vigtigt Spørgsmaal, hvorvidt disse

nemlig maatte tilvirke Rundlisk eller ikke. Der blev ned-

sat en Kommission, hvis Arbejde førte til, at et ældre

Forbud derimod (af 1753) blev hævet ^^). Eller man
maatte afgjøre Klager, som Fiskerne længere Nord paa

fremførte over formentlig ulovlige Indgreb af Trondhj em-

ske eller Kristiansundske Kjøbmænd i deres Fiskeri ^^).

Særlig bitter synes en Strid at have været oppe i Nord-

land. Der lød nemlig Klager fra Trondhjemske Hand-

lende over Forholdene der. Men til Uheld for dem op-

traadte samtlige baade verdslige og gejstlige Embedsmænd
imod Trondhjemmerne og gjorde blandt andet gjældende,

at, naar disse ankede over ulovlig Handel, saa havde denne

været en naturlig Følge af selve de Trondhjemske Bor-

geres Færd, af deres opskruede Priser, deres ubetydelige

Tilførsler af de nødvendigste Ting. hvorved de havde villet

erhverve sig umaadelig Vinding, og som maatte have til-

draget Nordland en utrolig Hungersnød, dersom ikke ube-

rettiget Handel havde tilført det de »behøvende« Korn-

varer. Aabenbart var dette Sammenstød imellem Nord-

lands Befolkning og Trondhjemmerne en Gj enganger fra

de fordums almindelige Rivninger imellem Bergensere eller

Trondhjemmere paa den ene Side og Nordlands eller Fin-

markens Befolkning paa den anden. Regeringen erklærede

sig ved den her nævnte Lejlighed imod Trondhjem og af-

viste Kjøbmændenes Klage ^^).
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Det var imidlertid ikke alene, hvor Forholdene som

her vare af særlig Natur, at Regeringen blev trukket ind

i Tvistigheder om uberettiget Handel. Dette vanskelige

Spørgsmaal kom, kan man gjerne sige, frem allevegne i

Statens Lande. Intet var nemlig almindeligere i hin Tid

end Klager fra Kjøbstædernes Side over, at deres Handel

odelagdes, dels ved Landprang og Forprang, der hindrede^

at Varer fra Landet førtes til Byerne for at forhandles,

der, dels ved Omløbere med Yarer, der solgtes enten rundt

omkring paa Landet eller paa Markederne. Disse Klager,

der som sagt lød allevegne fra, maatte faa forøget Vægt^

jo daarligere vitterlig Tilstanden var i de allerfleste Kjøb-

stæder, og de støttedes desuden stærkt ved Indberetninger

fra forskjellige Embedsmænd. Intet er f. Ex. almindeli-

gere i Levetzaus Forestillinger fra Akershus Stift end Paa-

standen om, at den Tilladelse, der i Norge var givet

til at drive Landhandel, havde virket ødelæggende paa

B3'erne.

Aabenbart under Indtryk af disse Klager lod Rege-

ringen en Forordning af 13. Februar 1775 skarpt forbyde

alt Omloberi med Handels-, Kram- og Galanterivarer paa

Landet og i Stæderne i Danmark. Naar Brændevinsbræn-

dingen og dermed Brændevinshandelen blev begrænset til

Byerne, har ogsaa Hensynet til disses Tarv spillet en

Rolle med, og det samme var ligeledes Tilfældet, da en

Forordning af 16. November 1778 indskrænkede Kroejer-

nes og Værtshusholdernes Ret til at sælge Tobak, saaledes

at de kun maatte »overlade til Gjæsters og Rejsendes

Fornødenhed« skaaren Tobak, der var kjøbt i Kjøbstæderne«.

Ved Hertugdømmerne blev det taget alvorlig under Over-

vejelse, om man ikke til Gavn for Byerne burde forbyde

Bissekræmmeriet ; men foreløbig blev det udsat. Unægte-

lig var det en vanskelig Sag at ordne Forholdet imellem

By og Land, hvad Handel angik; det gik vitterlig ikke

an i altfor høj Grad at binde Landbefolkningen til By-
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eme. især ikke oppe i Norge, hvor Folk paa Landet jævn-

lig boede saare langt borte fra Kjøbstæderne.

Men der var ogsaa andre Omraader, hvor Spørgs-

maalet om at regulere Handelen indenfor Statens Grænser

traadte stærkt frem. Som i høj Grad forstandigt kan det

nævnes, at man søgte at lette Handelssamkvem imellem

de enkelte Dele af Eigeme ved at formindske de Byrder,

som Told og Konsumtionsbestemmelser kunde lægge paa

Omsætningen. Saaledes fastsattes det i 1773, at der

skulde sørges for, at der ikke for Varer, der vare tilførte

et enkelt Sted og derfra sendtes andensteds hen i Kon-

gens Eiger og Lande, blev betalt Told og Komsumtion

mere end een Gang, eller ogsaa, at paa det Sted, hvor

Varerne først vare indførte, Afgifterne tilbagebetaltes, naar

de atter udførtes derfra'*^). Som et andet Bevis paa Iver

for at fremme den indenlandske Handel kan det nævnes,

at man lettede Indførselen af Brændevin baade fra Dan-

mark og fra Hertugdommerne til Norge, hvor den gjaldt

for at være en Vare, som var nødvendig for Fiskerne ^^).

Særlig kunde man tænke sig, at det vilde faa Betyd-

ning, at Eegeringen i 1773 til 1774 tog Spørgsmaalet om
Udvikling af gj ensidig Handel imellem Danmark og Norge

under Overvejelse. Suhm, den varmest tænkelige Ven af

Norge, udtalte lejlighedsvis i et af sine Skrifter, at de

tvende Eiger burde tage hos hinanden alt. hvad det ene

Land kunde faa hos det andet. Den samme Tanke var

oppe i Eegeringskredsene , og den kunde i Theorien se

meget smuk ud. Spørgsmaalet var alene, om denne Sag

kunde ordnes saaledes, at der ikke derved blev foreskrevet

noget, der var trykkende enten for den ene eller for den

anden af Parterne. Vi erindre, at Stillingen var den, at

Danmark var forpligtet til at tage sit Jærn (med nogle

faa Undtagelser) og sit Glas fra Norge, ligesom Tilførse-

len af Trælast deroppe fra til Danmark var begunstiget

ved højere Told paa den Trælast, der tilførtes dette Land
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fra Udlandet. Paa den anden Side havde Danmark siden

Forordningen af 16. September 1735, fornyet 23. Decem-

ber 1744, havt Eneret til at tilfore det søndenfjeldske

Norge Korn. Men dette sidste var bleget forandret i

Struenseetiden, da det 26. December 1771 blev fastslaaet,

at der i 8 Aar maatte indfores Korn udenlands fra til

det søndenfjeldske Norge, og i de forste 5 Aar endog imod

den meget lave Told af 15 Skilling pr. Tønde. Herved

var Gjensidighedsforholdet blevet stærkt forrykket, og der

var fra den Side set intet forbausende i, at Handelsfor-

holdet imellem de tvende Riger blev taget under Over-

vejelse.

Eentekammeret, der mente, at Forordningen af 26. De-

cember 1771 var til største Skade for Danmarks Kornhandel,

foreslog i August 1773, at man vel ikke skulde gjenindføre

Forbudet imod Indførsel af Korn til det søndenfjeldske Norge;

men at man skulde vende tilbage til Ordningen fra før

16. September 1735, hvorefter der havde været en høj

Told paa Korn, som fra Udlandet førtes til denne Del af

Norge. Da Sagen saa kom til Generaltoldkammeret, lod

det foretage en Række omhyggelige Beregninger over Korn-

tilførselen til Norge i forskjellige Tidsrum af det 18 Hun-

dredaar, ligesom ogsaa Beregninger over Omfanget af

Danmarks Kornhøst, og tillige undersøgte det Beskaffen-

heden af Norges Udførsel til Danmark af saadanne Varer,

som særlig vare begunstigede af Regeringen. Det Udslag,

det kom til i en Forestilling af 19. September 1773, var,

at det fandt det betænkeligt, pludselig det første Aar, da

der kom en god Høst i Norge efter de foregaaende Uaar,

at ophæve, hvad der nylig var indrømmet dette Land.

Ogsaa gjorde det opmærksom paa, at til Trods for de

Varer, der tilførtes Danmark fra Norge, maatte Norge dog

betale den største Del af Kornindførselen fra Danmark

med rede Penge (eller Vexler), og Kollegiet betonede

desuden stærkt, at ifølge de foretagne Beregninger var
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Danmark (med Hertugdømmerne) ikke i Stand til at for-

syne det søndenfjeldske Norge med det nødvendige Kom*),

og det næppe engang i de heldigste Høstaar. Kollegiets

Indstilling gik derfor ud paa, at man for Rug og Hvede,

— for saavidt det blev taget paa Oplag, — skulde be-

holde den lave Told, der var fastsat ved den sidste For-

ordning, men for de andre Kornsorter følge Eentekammerets

Indstilling og altsaa vende tilbage til de gamle Toldsat-

ser. Herefter vilde under alle Omstændigheder Indførsel

af Kornvarer fra Udlandet kunne finde Sted, og man var

for saa vidt ude over den Vanskelighed, der fremkom der-

ved, at Danmark ikke var i Stand til at brødføde det

søndenfjeldske Xorge foruden sig selv. Men denne Ind-

stilling vilde Regeringen ikke tiltræde, og Sagen kom saa

til Behandling i den extraordinære Finanskommission, der

hævdede Nødvendigheden for Danmark af at have Xorge

som Marked for sit Korn, da dette ikke var tørret (!) nok

til at kunne bortsendes paa længere Sørejser til Østersøen,

end sige til Frankrig, Spanien og Italien. Den foreslog

derfor Forbud overhovedet imod Indførsel af Kom fra

Udlandet til det søndenfjeldske Xorge; men da efter dens

Udtrvksmaade , »alle Undersaatter ere at betragte som

Børn af een Fader og de alle have lige Fortrin«, vilde

den til Vederlag have, at Danmark og Hertugdømmerne

skulde bindes til fra Xorge at faa dettes Produkter, Træ,

Fisk og Jæm foruden Glas. For at sikre Xorge imod

Mangel skulde der anlægges Magasiner med Korn deroppe

saa vel som i Kjøbenhavn. Denne Indstilling (af 16. Fe-

bmar 1774)42) blev godkjendt af Kongen i Statsraadet.

Da den saa tilsendtes Generaltoldkammeret, udtalte dette

sig nærmere om, hvorledes den her opstillede Gjensidig-

*) Det maa vel erindres, at, uagtet Korntilførsel til det norden-

fjeldske ^orge fra Udlandet stadig var tilladt imod lav Told,

gik meget Korn fra Danmark derop.
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hed og den dermed i Forbindelse staaende Lighed kunde

gjennemfores, og det udarbejdede derpaa en Forordning,

der udkom 14. Marts 1774-*3). Denne taler forst om Nød-

vendigheden af at komme bort fra Forordningen af 26.

December 1771, og foi^der derfor Tilførsel til det søn-

denfjeldske Norge fra andre Lande end Danmark, den

henviser dernæst til Magasiner som en Hjælp i Nødstil-

fælde, og endelig udtaler den, at det var Kongens Vilje at

fremme alle sine Undersaatters Vel samt at ophjælpe den

indbyrdes Handel imellem samtlige sine Eiger og Lande.

Derfor skulde alle Midler udfindes, som i Danmark og Her-

tugdømmerne kunde befordre Afsætningen af Trælast, Jæm
og andre norske Produkter, og saa skulde Indførsel af

alle Slags torret og saltet Fisk fra Udlandet forbydes til

Fordel for Norge.

Den Lighed og Gj ensidighed, der her var opstillet,

gik imidlertid snart i Glemmebogen. I det mindste blev

der intet udfundet til at fremtvinge en stærkere Tilførsel

fra Norge til Danmark med Hertugdømmerne**). For-

holdet vedblev i Hovedsagen at være det samme, som det

havde været før Forordningen af 26. December 1771, saa-

ledes at altsaa Norges Udførsel til Statens andre Lande

langtfra opvejede Værdien af den monopoliserede Indførsel

af Korn til den søndenfjeldske Del af det. Der var ikke

taget Hensyn nok til, hvad Generaltoldkammeret havde

paavist, at denne Indførsel ikke kunde strække til*^).

Derfor var Loven højst uheldig, ja ganske uforsvarlig,

hvad blandt andet klart kom til at vise sig under de

Uaar, der igjen skulde ramme Norge i 1781 og følgende

Aar*^), Man var gaaet den gale Vej at ville skabe Lig-

hed ved Tvang, den kunde kun skabes ved Frihed. An-

svaret for den her begaaede Fejl falder, som det vil frem-

gaa af det foregaaende, paa den extraordinære Finans-

kommission og paa Statsraadet. Man kan ikke andet end
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tænke paa, at baade Thott, Schack Eathlou og Schimmel-

mann vare store Proprietærer.

Til Forhandlingerne om denne Sag knyttede der sig

et lille Tillæg, der har givet Anledning til megen Om-
tale. Kr. Martfelt, der dengang var Kommitteret i Kom-
mercekollegiet, havde havt Lejlighed til at blive bekjendt

med de Lister og Beregninger, som Generaltoldkammeret

havde brugt ved sine Overvejelser over Kornhandelen, og

han havde desuden selv udarbejdet Beregninger efter kon-

gelig Ordre over Ind- og Udførsel af Kornvarer til og fra

Danmark og Hertugdømmerne for 9 Aar. Da han mente

selv bedre end nogen anden at have Forstand paa, hvorledes

Danmarks Afsætningsforhold burde ordnes, gav han sig, da

nu Spørgsmaalet om Kornhandelen mellem Danmark og

Norge var blevet rejst, til særlig at undersøge dette, og

han tog fat paa at udarbejde en særlig Afhandling derom.

Medens han var i Gang hermed, udkom Forordningen af

14. Marts 1774, og. skjønt Sagen hermed var afgjort,

fuldendte han dog sit Skrift og lod det trykke i »Haab

om, at det kunde tjene en tilkommende Alder«. Han

ledsagede det med en i en meget underdanig Tone skreven

Tilegnelse til Arveprinsen, dateret 30. Juni 1774. Men
desuagtet kom Skriftet ikke ud. Enten er han selv ble-

ven betænkelig ved at offentliggjøre det, eller, hvad der

ikke er usandsynligt, det er blevet betydet ham, at man
ikke paa højeste Steder ønskede dets Udgivelse. Oplaget

blev under alle Omstændigheder liggende, indtil Skriftet

endelig kom ud 1785, dengang under nye Forhold Spørgs-

maalet atter blev rejst om Norges Forsyning med Kom.

Martfelts Skrift, der er vidtløftigt og skrevet i en

tung og skruet Stil, har Værd baade ved det statistiske

Materiale, som det meddeler om Kornhandelen paa Norge

siden Forordningen af 16. September 1735, og ved den

Kritik, det paa Grundlag deraf giver af Regeringens Hold-

ning med Hensyn til dette Spørgsmaal i Tiden før
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Stniensee. Det Tar i særlig Grad vigtigt, naar han, lige-

som for øvrigt ogsaa Generaltoldkammeret før ham, frem-

hævede, at Danmark med Hertugdømmerne ikke kunde

brødføde Norge, selv om ogsaa Tilførsel a^ Korn fra Ud-
landet til det nordenfjeldske Norge var tilladt imod en

meget moderat Told. Men naar han altsaa paa dette Punkt

angreb den Handelspolitik, der var bleven ført, var Hoved-

sagen for ham ikke, hvad man sædvanlig nu med Rette plejer

at lægge Vægten paa, nemlig at vise, hvor ilde tjent Norge

var dermed. Han nævner ganske vist, at Ordningen havde

virket fordærvelig paa Norge; men han gjør dette ganske

kort. Hvad der for ham er Hovedopgaven, er at vise,

at den, især ved at skabe høje Kornpriser, har ødelagt

selve Danmark og i Grunden hele Staten baade økonomisk

og finansielt *). Martfelt, der overhovedet havde den uhel-

dige Egenskab at sætte alt paa Spidsen, har i stærkeste

Grad gjort det i dette Skrift, og, selv om han paa flere

Punkter har Ret i, hvad han siger om den slette Virk-

ning, som Kornhandelens Ordning f. Ex, havde havt

paa Agerbruget i Danmark, saa skyder han langt over

Maalet ved at skildre den som Grundulykken for Staten.

Man skulde, naar man læser hans Afhandling, tro, at

det var paa en Forandring af denne Ordning langt mere

end paa Landboreformer, at Opsvinget af Landets Pro-

duktionsevne beroede. Og vel at mærke, hvad han ende-

lig raader til, det er ikke at tilstaa fri Kornindførsel til

Norge alene mod en meget lav Told, saaledes som det

var sket i Struenseetiden, eller mod en lidt højere Told,

som det skulde ske i Reformperioden; men det var at til-

lade Indførsel af Korn imod den meget høje Told, der

*) Det er værdt hermed at sammenstille hans Udtalelse ovenfor

(S. 116), hvorefter det var Handelsordningen af 4, Aug. 1742

og Reskriptet af 10. April 1761, der havde ødelagt alle Nærings-

vejene i Danmark. Mandens lidenskabelige Overdrivelseslyst

træder da klart frem.
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havde gjældt for 16. September 1735, nemlig 72 Skilling

Kurant for Tde. Hvede, 68 Skilling for Tde. Rug. 46

Skilling for Tde. Byg. og 24 Skilling for Tde. Havre,

naar disse Kornsorter indfortes med indenlandske Skibe,

og en Fjerdedel højere, naar Kornet kom med udenland-

ske Fartøjer. Desuden vilde han have en Udførselstold,

der dog var meget lav. Dette Forslag hang sammen med

en ganske besynderlig Forestilling, han havde om, at Til-

standen i de nærmeste 5 Tiaar før 1735 havde været en

lykkelig Tid, fordi man dengang kun havde havt lave

Kornpriser. Ingen Fejltagelse kunde være større; men

han havde paa en højst paafaldende Maade sat sig i Ho-

vedet, at lave Kompriser vare Betingelsen for Landets

Lykke. Det vil ogsaa af det foregaaende ses, hvor langt

han var fra at være Forkæmper for frie Handelstanker.

Kapitelstaxten 1774 var for Rug 2 Rdlr. 40 Skilling, for

Byg 1 Rdl. 32 Skilling og for Havre 88 Skilling, saa man

ser, at det var en forsvarlig Told. han vilde velsigne Nord-

mændene med^').

Saafremt det er blevet meddelt ham. at det ikke øn-

skedes, at Skriftet kom ud, kan det ikke have været, fordi

det Resultat, han kom til, har kunnet vække stor Forar-

gelse, dertil nærmede det sig altfor meget til, hvad Rente-

kammeret og Generaltoldkammeret havde foreslaaet; men

det er sket, dels fordi det var Regeringen ubehageligt at

se sin nye Forordning ligesom ledsaget af et Skrift, der,

selv om det talte med al mulig Ærbødighed om den, saa

dog i Virkeligheden var en Kritik af den, dels og vel

mest paa Grund af den Lidenskabelighed, hvormed han

havde skildret Regeringens økonomiske Politik siden 1735

og stemplet den som ligefrem ødelæggende for Land og

Rige. Det var, som vi vide af Guldbergs Bemærkninger

til Suhm, ikke i den Tone, at han holdt af, at der taltes

om Enevoldskongernes Regimente*^).

Forordningen af 14. Marts 1774 havde klart nok havt
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et agrarisk Formaal. Den skulde sikTe Afsætningen af

dansk Korn. Omtrent samtidig mente Regeringen at

maatte sætte sig et lignende Maal ved at tage sig af den

jydske Studehandel. Der var i Tidens Lf»b givet mange

bestemmelser om denne, og den sidste gjennemgribende

Forordning derom var bleven udstedt 29. August 1747.

Denne havde opretholdt Eneretten for Ejerne eller For-

pagterne af privilegerede Sædegaarde og ligeledes for Kjøb-

stadborgere til at staldfodre Stude, den forbød skarpt al

Udførsel af magre Stude, og den indskærpede nøje Efter-

syn ved Toldgrænsen imellem Nørre- og Sønderjylland.

Da der desuden var paabudt en Række kontrollerende Be-

stemmelser for at sikre, at Tallet af de staldfodrede Stude,

der førtes over Grænsen, nøje svarede til Tallet af dem,

der solgtes til Udførsel fra Sædegaardene og fra Kjøb-

stæderne. kunde man tro, at der var værnet tilstrækkelig

om denne Handel og om den Udførselstold, som skulde

svares ved Toldgrænsen. Men det havde uheldigvis været

umuligt at hindre betydelige Smuglerier ved Udførsel

baade af opstaldede og af magre Stude, og man levede des-

uden stadig i Tanken om, at Kvæghandelen i gamle Dage

havde været langt større. Spørgsmaalet om, hvad der

kunde gjøres for at ophjælpe den, kom derfor paa den

Tid, vi tale om, stærkt under Forhandling. Iblandt de

forskjellige Betænkninger, der indkom fra jydske Embeds-

mænd, var der flere, som gik ud paa, at Baandene burde

løsnes, saaledes at Tolden nedsattes og den hele Stude-

handel blev frigjort. Ja, det blev endog fra en enkelt

Side udtalt, at man helt burde opgive Studehandelen og

derimod gaa over til Mejeridriften, som var langt fordel-

agtigere. Men endnu var Tiden ikke kommen til, at slige

Tanker kunde trænge igjennem. Man holdt det for nød-

vendigt at hindre, at Staldøxnenes Afsætning »til største

Tab for Herregaardene« blev mere og mere vanskelig, og

Resultatet blev derfor en Forordning af 4. November

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V .
32
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1776*^), der var en skærpet Gjentagelse af den af 29. Au-

gust 1747 og altsaa ogsaa af dens Forbud imod, at Bøn-

derne enten maatte fede Staldøxne eller udføre magre

Stude. De vare stadig forpligtede til at sælge dem til

Herregaardene eller Kjøbstæderne. Forordningen er ligesom

den af 14. Marts 1774 et klart Vidnesbyrd om, hvor

stærkt Kegeringen endnu stræbte efter at regulere Han-

delen ved Tvangsbestemmelser.

Sjette Kapitel.

Fortsættelse. — Asiatisk Kompagni. — Arktiske Fiskerier og

Skibsfart. — Handel og Skibsfart efter Udbruddet af den nord-

amerikanske Frihedskrig.

iVl edens disse Forhold bleve ordnede, havde Rege-

ringen tillige truffet Bestemmelser med Hensyn til en

Handelsgren, der havde den alier største Betydning, nem-

lig den asiatiske Handel. Den Oktroy, som det asiatiske

Kompagni havde faaet i 1732, vilde udløbe i 1772, og

der maatte altsaa udstedes en ny. Men Stemningen i

Kompagniet havde i de senere Aar været stærkt bevæget.

Uagtet den Handel, det havde drevet, saaledes som vi tid-

ligere havde set, havde været temmelig omfattende, havde

der dog været klaget over adskilligt. De mange Penge,

der vare gaaede med til Frederik Vs Statue, vare faldne

adskillige af Kompagniets Interessenter haardt for Bry-

stet, man ankede stærkt over, at Udgifterne til Tranke-

bar og Bengalen slugte Fortjenesten ved Handelen paa
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Kina, der havde fundet slemme Underslæb Sted, og Ak-

tierne vare faldne betydelig.

Selvfolgelig havde der, da Tiden nærmede sig til, at

Kompagniet maatte have Oktroyen fornyet været forhand-

let mellem det og Regeringen. Det har Interesse at se

KommercekoUegiet under disse Forhandlinger gjøre gjal-

dende, at Skibene, der kom fra Kina og Indien, ogsaa

burde kunne losse i Bergen og Altona foruden i Kjøben-

havn; men denne Tanke maatte opgives igjen paa Grund

af Kompagniets stærke Modstand. Større Betydning havde

det, at man drøftede det Spørgsmaal, om der ikke ogsaa

burde gives private Redere Ret til at handle paa de dan-

ske Besiddelser i Ostindien, om end imod Betaling af en

vis Afgift til Kompagniet. Der blev, aabenbart med god

Grund, gjort gjældende, at kun ved at udvide Skibsfarten

derovre ud over, hvad Kompagniet kunde magte, vilde de

derværende kostbare Etablissementer kunne betale sig, og

Stemningen derfor voxede aabenbart i den kjøbenhavnske

Handelsverden.

Det var under saadanne Forhold, og medens især det

sidstnævnte Spørgsmaal havde delt Kompagniet i to imod

hinanden meget bittert stemte Lejre, at Kompagniet fik

en ny Oktroy, der kom til at bære Datoen 23. Juli 1772.

Det blev et nyt Kompagni, der herved traadte i Kraft,

om end vel at mærke ikke anderledes, end at samtlige

Aktionærer i det gamle traadte over i det nye. I mange

Henseender gjentog denne Oktroy Bestemmelser fra den

ældre. Selv om Kompagniet mistede nogle af de Begun-

stigelser, det tidligere havde havt, beholdt det dog en Del

store Privilegier, deriblandt den vigtige Fritagelse for for-

skjellige Afgifter; men der indfortes nu som noget helt

nyt, at det i Overensstemmelse med, hvad der, som oven-

for nævnt, var gjort gjældende af yngre, driftige Mænd,

blev tilladt »Partikulære« at drive Handel paa Ostindien

imod en Afgift af 2 Procent til Kompagniet af Ladnin-

32*
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gens Værd i Skibe, der gik til Kolonierne derovre, og 8

Procents Afgift af Keturladningerne. Denne Handel maatte

kun drives fra indenlandske Havne og med indenlandske

Skibe. Ogsaa skulde det være tilladt alle Indvaanere i

Trankebar og i Indien, saavel fremmede som indfødte, at

drive »Handel og ISTegoce« fra et Sted til et andet i

Indien, en Tilladelse, der senere blev udvidet til, at de

ogsaa maatte sende Skibe til Kjøbenhavn, selvfølgelig

imod at betale den samme Afgift, der paahvilede den

partikulære Skibsfart. Derimod vedblev Kompagniet at

have Eneret paa Handelen paa Kina, som gjaldt for at

være langt fordelagtigere end den indiske. Vi have alle-

rede ovenfor havt Lejlighed til at nævne, at til Gavn for

Fædrelandets Industri skulde ethvert Skib, der afgik her-

fra til Kina, medtage indenlandske Industrivarer til en

Værdi af 4000 Rdlr., og ethvert Skib, der gik til Indien,

samme Slags Varer for mindst 3000 Rdlr.

Hvad der vedrører Handelen, er selvfølgelig det vig-

tigste ved denne Oktroy; men det er tillige værdtj at

lægge Mærke, til en Forskjel, der var paa denne og paa

den ældre af 1732. Denne sidste havde indeholdt adskil-

lige Bestemmelser om Tugt og Orden paa Kompagniets

Skibe, og det med en stærk Fremhævelse af det religiøse.

Den fastsatte blandt andet Straf paa Livet for Gudsbe-

spottelse, Straf for enhver, der bandede ombord, ligesom

for enhver, der indførte Tærningspil og Kort paa Skibene.

Alt dette var nu faldet bort. Man havde rimeligvis ind-

set Umuligheden af at overholde sligt, og den religiøse

Interesse var desuden nu i den begyndende Rationalismes

Tid adskillig mindre, end den havde været i den pietisti-

ske. Den nye Oktroy indeholdt kun en almindelig Be-

stemmelse om, at Kompagniets Direktion skulde udvælge

gudfrygtige, skikkelige og lærde Personer til Præster, der

skulde prædike den rene lutherske Lære og betjene Folk i

deres Saligheds Sag.
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Vedtagelsen af denne Oktroy, der fik Gyldighed for

20 Aar, kom foreløbig ikke til at fore ind i en rolig Tid.

Der fortes Aaringer igjennem den hidsigst mulige Strid

imellem 2 Partier, som man tilnærmelsesvis rigtig kunde

kalde et ældre og et yngre, i hvilket sidste Frederik de

Coninck vistnok nærmest maa siges at have været den

drivende Kraft. Først stod Kampen om Vedtagelsen af

en ny Konvention eller Vedtægt for Kompagniet med
Hensyn til dets Styrelse, der blev trumfet igjennem paa

en Generalforsamling, og hvorved der ikke skete faa For-

andringer i den tidligere Ordning. Det ligger nær, naar

man nu læser den, da at lægge Mærke til en saadan En-

kelthed, som at der ikke mere skulde være nogen Præsi-

dent. Denne Stilling havde, som det vil erindres, gjældt

for at være en, der nødvendigvis maatte beklædes af en

Stormand. Nu var det, som om Kjøbmandsstanden vilde

emancipere sig derfra. De Pengeofre, A. G. Moltke havde

skaffet Kompagniet paa Halsen ved den kostbare Frede-

rik V's Statue, vare næppe glemte.

Efter at Kampen om Konventionen var endt, fulgtes

den i Hælene af en om mulig endnu mere forbitret, da der

var blevet valgt en ny Direktion, hvis Eet til at fungere

et Parti blandt Medlemmerne bestred. Selv en Højeste-

retsdom til Fordel for Direktionen formaaede ikke at skabe

Fred, og Striden næredes blandt andet ved den Harme,

det vakte, at selv Medlemmer af Direktionen som f. Ex. de

Coninck indlede sig paa partikulære Expeditioner til Ost-

indien og derved ikke helt uden Grund kunde siges at

optræde som Kompagniets Rivaler. Denne Strid, der va-

rede i flere Aar, giver et levende Indtryk af, at, om Folk

end vare udelukkede fra vore Dages politiske Kampe, saa

forstode de til Gavns at holde ligesaa stormende General-

forsamlinger, som man kan træffe dem nu til Dags, og

ikke mindre glubsk at hudflette hverandre i Stridsskrifter.

Det var i vide Kredse, at denne Kamp vakte Opsigt og
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satte Sindene i Bevægelse, et klart Vidnesbyrd om, hvil-

ken Rolle det asiatiske Kompagni var kommet til at spille

i det kjøbenhavnske Liv. Den gav A. G. Moltke Anled-

ning til i et Privatbrev at klage over, at »Frækhedens og

Uforskammethedens Aand viste sig tj^deligere og tydeligere

i Hovedstaden, han kunde ikke forstaa den Overbærenhed

og Moderation, med hvilken Regeringen var optraadt imod

dem, der forstyrrede den offentlige Ro« ^). Det maa imid-

lertid vistnok siges at være heldigt, at Regeringen holdt

sig tilbage her. Arveprinsen blandede sig personlig et

Par Gange i Striden ved Skrivelser, som Aktionærerne dog

toge saare lidet Hensyn til; men det var alt. Man mær-

ker heller ikke trods Stridsskrifternes alt andet end urbane

Tone noget til, at Politimesteren greb ind ifølge Reskrip-

tet af 20. Oktober 1773 2).

Samtidig havde Regeringen gjort det betydningsfulde

Skridt at kaste sig ind i Handels- og Fiskeriforetagender

Nord paa. Som det vil erindres, var Eneretten til Skibs-

fart paa Grønland, Island og Finmarken fra tidligere Tid

lagt i Hænderne paa det saakaldte almindelige Handels-

selskab, medens Handelen paa Færøerne var kongelig.

Men Handelsselskabet vilde helst af med Forretningerne,

der- betalte sig slet^), og Regeringen udløste (1774) saa

samtlige Aktionærer ved at betale 300 Rdlr. for hver

Aktie*). Skjønt denne Pris kun var Halvdelen af Aktier-

nes Paalydende, havde Aktionærerne dog al Grund til at

Yære tilfredse med Salget; men ogsaa de styrende i Sta-

ten havde Haab om herved at være komne ind paa en

Yej, der skulde vise sig meget fordelagtig. Guldberg har

senere i et Brev til Johan Biilow (24. Juli 1787), fortalt,

at man i den extraordinære Kommission, hvis Sekretær

han var, havde overvejet, hvorledes man skulde bringe

Ligevægt i Finansregnskabet, og at han saa selv var fal-

den paa at foreslaa, saa vidt han huskede i 1774, at Kon-

gen skulde anvende 100000 Rdlr. om Aaret eller om mu-
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ligt mere paa at bygge Skibe i Kjøbenhavn og udruste

dem til Farten dels under Island med Finmarken, dels

uader Grenland-''). Guldberg er ikke fri for undertiden at

tillægge sig at have gjort mere, end han i Virkeligheden

har gjort: men der er næppe Grund til at tvivle om, at

han har fremsat denne Tanke*). I det mindste er det en

Kjendsgjerning, at ingen i de følgende Aar var ivrigere

end han for denne Sag^). Hvorledes det nu end har hængt

sammen hermed, vandt Tanken Bifald, og tillige blev

Spørgsmaalet om en storartet Fiskeridrift taget under

Overvejelse i den extraordinære Finanskommission'').

Denne afkrævede da Overskattedirektionen Forestilling om
en betydelig Sums Anvendelse til Fiskerierne ved Island

og Grønland. Huske vi paa, at Schimmelmann var det

vigtigste Medlem baade i den extraordinære Finanskom-

mission og i Overskattedirektionen, er det en Selvfølge, at

det sidstnævnte Kollegiums Forestilling blev efter Ønske ^),

og paa Grundlag af den blev det saa fastslaaet, at der

skulde oprettes et Etablissement til at drive Fiskeri ved

Island og Færøerne, Hvalfangst og Sælhundefangst i Da-

visstrædet og ved Spitsbergen, ligesom ogsaa Sildefangst

ved Hetland med et tilstrækkeligt Antal Skibe af alle

Slags. Ogsaa bemyndigedes Overskattedirektionen til at

indløse samtlige Altona- Sildekompagniets Aktier. Der

skulde være en egen Direktion for den islandske, finmar-

kenske og færøske Handel^) med tilhørende Fiskeri, og

en for Handel og Fiskeri ved Grønland. Og for at nu alt

dette kunde gaa for sig med den rette Kraft og, som man

mente, paa den mest økonomiske Maade, skulde der til

Fiskeriet ved Finland, Færø og Finmarken bygges i selve

*) Et andet Spørgsmaal er. om den ikke havde været oppe i For-

vejen. I det mindste maa man formode det efter Overskatte-

direktionens Forestilling af 13. April 1775 (Nathanson S. 435:

Dieses ist ein Gedanke, den wir schon lange unterhalten haben.)
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Landet 50 større og 50 mindre Fiskerhukkerter og til den

grønlandsk-spitsbergenske Hvalfangst o. s. v. 50 til 100

Skibe paa 100 til 120 Læster. At Tømmeret til alt

dette Skibsbyggeri udelukkende skulde hentes fra inden-

landske Skove, er en Selvfølge. Den talentfulde Skibs-

konstruktør Kaptajn Gerner blev beskikket til at have Til-

synet med Bygningen af de Skibe, som bestemtes til

Kobbe- og Hvalfangsten ^°). Det var aabenbart for at

fremme Fiskerierne ved Island, at der samtidig blev paa-

budt Opmaaling af Farvandene ved den store Øs Kyster ^^).

Enehandelen paa Grønland og Island hævdedes ved nye

Forordninger derom. For øvrigt blev der taget fat med

en saadan Kraft, at der allerede i Juni 1775 var sluttet

Akkord om 17 Skibes Bygning, og at Overskattedirektio-

nen til forskjellige Udgifter ved de paatænkte Foreta-

gender gav en Anvisning paa 150000 Rdlr.^^). Snart

sluttede der sig hertil Befaling om, at der i Kjøben-

havn, som var bestemt til at være Hovedsædet for

Ledelsen af disse Fangstforetagender, skulde indrettes

Havneplads til dem. Sildekompagniet i Altona udkjøbtes

først senere.

Det var, ser man, Foretagender i stor Stil, der her

vare satte i Gang. Staten greb til at være Skibsreder og

Grosserer, saa det havde Klem. Det var for dens Penge,

at der skulde fiskes og handles, og det var de af den ud-

nævnte Direktioner, som under Overskattedirektionens Over-

ledelse skulde styre Forretningerne. Ganske vist gik Re-

geringen, bortset fra en enkelt Undtagelse, ikke ved sin

Handelspolitik, saalidt som paa Industriens Omraade, saa-

vidt, som det jævnlig er sket i moderne Stater, at den nem-

lig tog Monopol for sig selv paa vigtige Omraader; men

det maatte dog være en knusende Konkurrence, den ved

de af den besluttede Handelsforetagender kom til at føre

med de smaa Kompagnier, der paa sine Steder havde Pri-
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vilegier paa Fiskeri ved Grønland, som f. Ex. et, der var

i Bergen, og et i Nyborg.

Denne store Fiskeriplan havde tillige givet Anledning

til et betydeligt Skibsbyggeri. Overhovedet var dette sidste

en 8ag, der laa Eegeringen stærkt paa Sinde. I 1775

besluttede den saaledes, at alle Skibe, der sejlede paa

Vestindien eller Middelhavet, skulde være byggede i et af

Statens Lande, og for at opmuntre Bygningen af store

Fartøjer fastsatte den Præmier for saadanne, der vare byg-

gede til et vist Tal Kanoner og altsaa kunde bruges

som Defensionsskibe. Ja, Kongen lovede at lade 15000

Edlr. staa paa 1ste Prioritet i disse Skibe imod 2 pCt.

Rente og et aarligt Afdrag paa 1000 Rdlr. Desuden be-

taltes der Præmier til Fartøjer, der vare byggede paa kjø-

benhavnske Værker og vare mindst 30 Kommercelæster

drægtige. Det skulde endelig ligeledes tjene til at drive

det indenlandske Skibsbyggeri i Vejret, at der krævedes

en Afgift paa 20 Edlr. pr. Kommercelæst af hvert Skib,

som blev brugt i Landet, naar det var bygget i Udlan-

det ^3). Ogsaa fra en helt anden Side blev der virket for

Skibsbyggeriet, nemlig ved at oprette en Skole i Skibs-

konstruktion i Kjøbenhavn. Ligesom det var Gerner, der

havde gjort Forslag til denne, saaledes blev han ogsaa sat

til at lede den^^j.

De Ønsker, som Eegeringen havde om ad forskjellige

Veje at fremme Landets Handel og Skibsfart, begunstige-

des paa en mærkelig MaaJe, da de nordamerikanske Ko-

loniers Eejsning imod England førte til den tidligere om-

talte store Søkrig, en Kamp, der, som vi erindre, tillige

omfattede Frankrig, Spanien og Holland. Hvor store

Ulemper slige Krigsforhold end kunde volde ved de Strids-

spørgsmaal, der opstøde om de neutrale Magters Handels-

ret, kunde de ikke komme op paa Siden af de Fordele,

som Handelen bragte i disse Aar, i hvilke de vigtigste Sø-

staters Skibsfart i stigende Grad blev vanskeliggjort eller
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ligefrem umuliggjort, og da som en Følge deraf Sø-

farten mere og mere maatte besørges af de neutrale Lande.

Danmarks og Norges Beliggenhed gjorde det muligt for

dem at drage endnu større Gavn deraf, end noget andet

Land formaaede. Selvfølgelig tillagde Regeringen dette

stor Betydning, og den søgte at gjøre sit til, at Fordelene

kunde blive saa store som muligt. Kabinet og Kollegier

eller med andre Ord Guldberg og Schimmelmann vare lige

ivrige. Det kan saaledes ikke andet end springe i Øjnene,

hvor tidt Eegeringen bevilgede Byer Oplagsfrihed enten i

stort Omfang eller paa enkelte Varer for derved at forøge

Transithandelen^^). Havde man allerede tidligere været inde

paa denne Vej, gik man i disse Aar et godt Skridt videre.

For at tage nogle Exempler paa nye Bevillinger, faar

Arendal Oplagsfrihed paa 3 Aar paa fransk Brændevin og

Skien det samme paa 6 Aar, et Par Kjøbmænd i Bergen

faa Tilladelse til at tage et Parti »Portugisvin« paa Op-

lag, som de kunde faa i Betaling for indenlandske Produk-

ter, der vare solgte i Frankrig, og flere Gange tillades det

Kjøbmænd i den samme By at tage et Parti Genever paa

Oplag til Indførsel, de Handlende i Molde faa Oplagsfri-

hed paa spansk og fransk Salt; en Kjøbmand i Aalborg

faar Oplagsfrihed paa en Del østersøisk Rug for atter at

kunne udføre den, en Kjøbmand i Faaborg en ganske lig-

nende, gjentagne Gange tillades det Handlende at indføre

Salt og tage det paa Oplag o. s. v. Ogsaa bevilgedes det

for Kongeriget Danmarks Vedkommende, at for Varer,

hvoraf der var blevet betalt Konsumtion ved Indførselen,

skulde den tilbagebetales ved Udforselen, ikke mindre, naar

den fandt Sted til fremmede Steder, end naar den skete

til Indlandet i'^).

Særlig Interesse knytter der sig til, hvad der blev

gjort for at fremme Oplagsfriheden og Transithandelen

ved Kjøbenhavn, hvor uden Sammenligning den største

Handelstrafik fandt Sted. Det vil erindres, at der her,
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især efter Schimmelmanns Initiativ, havde været stærk

Tale om Anlæget af en Frihavn, og at de nødvendige

Grundstykker allerede vare udtagne dertil; men at Struen-

see slog Tanken ihjel. Derefter laa Plan^^n hen i nogle

Aar, og det bestemte Areal blev ikke benyttet, naar und-

tages, at noget deraf blev overladt Grønlandske Handel.

Men man folte Trykket af, at der var daarlig Plads til

Transitoplagene, og der blev derfor efter Tegning af Hars-

dorff i den nærmeste Tid efter 1777 bygget et stort Op-

lagspakhus med tilhorende Bolværksplads ^^) o. s. v. Her-

til sluttede sig Bestemmelser for at lette Klareringen af

de til Kreditoplaget i Kjobenhavn kommende Varer og

Ophævelse af forskjellige Byrder med Hensyn til de Varer,

der oplagdes til Transithandel ^^). Ved Siden af, hvad der

saaledes skete i Kjøbenhavn, kan det nævnes, at Guldberg

i 1782 lik den Tanke, at man ved Krigens Slutning skulde

anlægge en Frihavn i Kristiansand, nærmest i Anledning

af, at Kongen af Sverige havde givet Strømstad store Fri-

heder og Marstrand Frihavnsprivilegier ^^) ; men der viste

sig ret store Vanskeligheder ved Sagens Gjennemforeise ^^),

og den blev derfor udsat.

Da man snart mærkede, at der under de heldige For-

hold kom Flugt i Skibsfarten, søgte Regeringen ogsaa at

hjælpe dertil ved at fremme Udviklingen af Handelstiaa-

den. Det er nylig omtalt, at den for at faa Fart i det

indenlandske Skibsbyggeri havde befalet, at der skulde be-

tales en Afgift pr. Kommercelæst af ethvert Skib, der

kjøbtes i fremmede Lande. Men det viste sig snart, at

det saa blev vanskeligt at faa Fartøjer nok^^). Det blev

derfor først tilladt at slippe med en meget lille Afgift (5

Rdlr. i Stedet for 20 Rdlr.) pr. Læst af fremmede Skibe,

der kjøbtes, efter at de vare strandede et eller andet Sted

i Statens Lande ^^j. Tre Aar senere tillodes det endog

uden al Afgift at kjøbe fremmede Skibe, naar det blot

kunde godtgjøres, at de allerede havde været i Fart. Med
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Hensyn til dem, der vare nybyggede og ikke havde været

brugte, skulde der nok betales en Afgift; men den ned-

sattes til 5 Kdlr. pr. Læst ^3). Snart efter blev det tilladt

at kjøbe fremmede Skibe i de krigsførende Nationers

Havne, hvad enten de vare prisdømte eller solgtes af

deres første Ejere 2^), og Kegeringen indlod sig endog selv

paa at kjøbe Skibe i Udlandet ^5).

I en Tid, hvor Spørgsmaalet om Handelsbalancen stod

i første Kække for de styrende, maatte det ganske natur-

lig opfattes som havende overordentlig Betydning, hvis

Udførsel af indenlandske Produkter kunde fremmes. Der

var under den sidste store Søkrig blevet gjort Forsøg med

at udføre jydsk saltet Kjød, om end Resultaterne ikke

havde været fuldt tilfredsstillende. Nu blev Forsøget op-

taget igjen, da det mentes, at Englands Krigsforhold vilde

vanskeliggjøre Kjødudførselen fra Irland 2'^). Den samme

Forordning af 4. November 1776, der traf stramme Be-

stemmelser om Studefodringen i Jylland, tilsagde Fordele

og Benaadninger for saltet Kjøds Udførsel, nemlig at Kjød

af jydske Staldøxne maatte udføres toldfrit, at den Told

og Konsumtion, der var betalt af det Salt, som var brugt

til Kj ødets Saltning, skulde vederlægges ved Udførslen, og

at der desuden skulde gives en Rdlr. i Præmie for hver

Tønde saltet Kjød. Foreløbig skulde denne Fordel be-

grænses til Kjøbenhavn, Aalborg, Randers, Aarhus, Husum,

Flensborg og Gliickstadt^'^) ; men den blev senere udvidet til

enkelte andre. Samtidig blev ifølge en Kabinetsordre 600

Exemplarer af et Skrift, som Martfelt havde affattet om
den rette Kjødsaltningsmethode, fordelte rundt omkring.

Hertil sluttede sig, at der blev givet Laan til jydske Kjøb-

mænd for at sætte dem i Stand til at drive Handel med
saltet Kjød, og at der blev skjænket Præmier til saa-

danne, som havde vist stor Iver for denne Forretning

o. s. V. ^^). Regeringen fik endog den Tanke selv at op-

træde som en Slags Studegrosserer. Det overvejedes saa-



Udførsel af Kjød fra Jylland, 509

ledes i Januar 1777 i Overskattedirektionen, hvorledes

man skulde benytte sig af en Mulighed, der havde vist

sig for at faa udført nogle tusend Stude til Holland, og

der dreves derefter Forhandling med Ryber^ for at bruge

ham som Kommissionær ved Handelen 2^).

Samtidig virkede Krigsforholdene ogsaa til, at man
ventede forøget Udbytte af Hvaltiske- og Sælhundefang-

sten samt af Fiskerierne Nord paa. Bernstorff skrev saa-

ledes i et Brev til Reventlow i Marts 1776, at Krigen

imellem England og Holland havde gjort Handelen med
Fisk saa fordelagtig, at man maatte benytte sig deraf, og

at man derfor vilde bygge dobbelt saa mange Fiskefar-

tøjer i dette Aar, som man havde beregnet. Kabinettet

tog sig da ogsaa i det hele stærkt af denne Sag, der in-

teresserede Guldberg saa levende. Han gav sig endog til

»flittig at gjennemgaa og extrahere alle fra Kjøbmændene

indkomne Journaler og Beretninger for at blive klar paa,

hvilken Tid af Aaret der var den bedste til Hvalfangst« ^^).

Man ser Kabinettet ind- og afsætte Medlemmer af Direk-

tionen for den grønlandske Handel, det udnævner dygtige

Personer til at rejse til Grønland for at undersøge de

nordlige Kolonier; Guldberg kommer tydelig i Lidenskab

i Anledning af nogle Skipperes formentlige Mangel paa

Dygtighed og Iver deroppe, især da det ikke lykkedes at

faa dem domfældte ved Domstolene •^^). Hvor stor Iver

der blev vist for at bygge de nødvendige Fartøjer, viser

den Kjendsgjerning, at man allerede i April 1779 ejede

111 Skibe, større og mindre, der kunde bruges dels til

Hval- og Robbefangst, dels til Kabliau- og Sildefiskeri.

Uheldigvis var det i den første Tid gaaet daarlig med
Bygningen af Fartøjerne, da man ikke havde havt til-

strækkelig Kundskab, og man desuden havde skyndt sig

altfor meget med at faa dem færdige i rette Tid^^j. ^en
det skræmmede ikke fra at fortsætte.
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Hvor store Fordele Regeringen end havde haabet af,

hvad den gjorde i de her nævnte Retninger, er det dog

sandsynligt, at den har ventet sig endnu mere af den

oversøiske Handel. Der var først den asiatiske Handel.

Der havde, som det vil erindres*), tydelig nok hos Re-

geringen for den ostindiske Handels Vedkommende været

en Tilbøjelighed til at begunstige den saakaldte partiku-

lære Handel, og nu, da Krigsforholdene paa Søen gav

Haab om, at Handelen derovre kunde blive særlig fordel-

agtig, naar der blev lagt den rette Kraft deri ved Udvi-

delse af de private Foretagender, forøgedes denne Stem-

ning hos Regeringen. Dette forenede sig med Lyst til at

lade Staten selv blive Herre over Etablissementerne i In-

dien. En Forordning af 3. November 1777 forkyndte der-

for, at Kongen for at tage den partikulære Handel umid-

delbart under sin egen Beskyttelse havde for godt befun-

den at antage, indløse og underholde samtlige de Handels-

pladser, Stæder, Loger og Distrikter i Ostindien og Ben-

galen, som Kompagniet hidtil havde besiddet ^^^).

Ved denne Forordning forandredes Forholdet imellem

de private Handlende og Kompagniet. Der fandt nu en

Nedsættelse Sted i, hvad de maatte betale til Kompagniet

for hver Expedition. Fremdeles skulde Trankebar anses

som en Stapelplads (Frihavn) for alle »indianske og ki-

nesiske Varer«. Hertil føjedes saa Bestemmelser om Ret-

ten for »Indvaanerne i Trankebar eller andre under dansk

Protektion sig opholdende Handelsmænd i de andre Eta-

blissementer i Indien og Bengalen« til Handel paa Kjø-

benhavn, der stadig vedblev at være den eneste By, hvor-

til Handel til og fra Indien var knyttet.

For det asiatiske Kompagni betød den nye Ordning,

at det nu var ude med den Suverænetet, det hidtil paa

en Maade havde havt i Indien som en Slags Stat i Sta-

*) Se ovenfor Side 499.
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ten. Det var i det smaa altsaa det samme, som skete

med det engelsk-ostindiske Kompagni i Aaret 1858; men

der kan ingen Tvivl være om, at Forandringen var en

betydelig okonomisk Fordel for Kompagniet og det saa-

meget mere som det tik en ret rundelig Betaling for sine

Ejendomme derovre, nemlig 170000 Rdlr. Overdragelsen

var da ogsaa stemmende med dets eget Ønske. Hermed

var den uhyggelige Strid imellem de partikulære Hand-

lende og Kompagniet til Ende. Som Vidnesbyrd af sær-

lig Natur om Regeringens Interesse for Handelen imod

Øst, kan der i denne Sammenhæng nævnes, at et Re-

skript af 18. April 1775 tillod, at der af Penge, som

laantes til Forretninger i Indien, maatte tages mere end

sædvanlig Rente, og at Regeringen flere Gange overlod

Matroser fra sine egne Skibe til Ostindiefarere.

Hvad vi her have dvælet ved, angaar, som man vil

have lagt Mærke til, udelukkende den indiske Handel;

den kinesiske Handel berørtes ikke deraf. Her beholdt

Kompagniet sin tidligere Eneret.

I endnu højere Grad end den asiatiske Handel har

dog den vestindiske optaget Regeringen. Vi erindre, hvor-

dan de vestindiske Øers Stilling var, at de hørte umid-

delbart under Kronen og styredes af en Guvernør, ligesom

ogsaa, at der var kommet et betydeligt Opsving derovre

med en anselig Produktion af Sukker, især paa St. Croix,

fremdeles at der for at udvikle Handelen paa St. Thomas

med dens udmærkede Havn var givet denne og St. Jan

visse Frihandelsprivilegier. I Januar 1770 var al Tilførsel

af Sukker fra St. Croix bleven bunden til Kjobenhavn, men

heldigvis med den Undtagelse, at det var tilladt at føre

Sukker til saadanne Byer i Danmark, Norge og Sønder-

jylland, hvor der var Raffinaderier^*).

I det hele var Skibsfarten paa denne ved sin Sukker-

udførsel saa vigtige strængt bunden til Moderlandet. For

da til Vederlag for dens Tilførsler til dette at sikre Øen
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den Forsyning med de Yarer, den behøvede, forpligtede

Kegeringen de Handlende i Danmark, Norge og Sønder-

jylland til, naar de sendte Skibe derovre, at lade disse

medtage et vist Kvantum indenlandske, »fornemmelig Pro-

visionsvarer«, imod en TJdførselspræmie. At Tilførsel til

Øen fra Danmark med forskjellige Industrivarer opmun-

tredes ved Præmier paa 7^2 eller 5 pCt., er allerede om-

talt. En Forordning af 16. Septbr. 1773 slappede den

strænge Afhængighed af Moderlandet noget ved for det

første i 3 Aar at tillade Tilførsel til Øen af adskillige

Slags Fødemidler fra fremmede Steder, om end med inden-

landske Skibeds).

En ny Ordning af Handelsforholdet til de vestindiske

Øer, og det i en alt andet end fri Eetning, indførtes imid-

lertid ved en Forordning af 7. April 1777. Denne forbød

nemlig al fremmed Skibsfart imellem Europa og Øerne

St. Thomas og St. Jan. Handelen skulde ikke alene kun

kunne fores fra Kongens europæiske Stater, men ogsaa

kun med indenlandske Skibe. Og ganske særlig skulde

Kjøbenhavns Handel og Skibsfart begunstiges. Det blev

paastaaet, at den Tilladelse, der tidligere havde været

givet til at føre Sukker fra Vestindien foruden til Kjø-

benhavn ogsaa til saadanne Byer i Kongens Riger og

Lande, der havde Raffinaderier, var bleven misbrugt til

at føre Sukker til Amsterdam, og en saadan Fare maatte

endelig afværges. Men i Virkeligheden laa der en dybere

Grund bagved. Det var, som Generaltoldkammeret i den

Anledning udtalte, meget i Ventilation at gjøre alt for at

drage Næringen og Handelsstyrken til Kjobenhavn. Herom

vare blandt andet, hvad der var Hovedsagen, Schim-

melmann og Guldberg enige. Allerede i December 1767

havde Schimmelmann i den daværende Statsbalancedirek-

tion mindet om, at Kjøbenhavns Omsætning havde den

største Betydning med Hensyn til Danmarks Handelsba-

lance ^), og at Opmærksomheden derfor først og fremmest
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burde rettes paa at udvikle den; man skulde undersøge,

paa hvilken Maade der kunde raades Bod paa, hvad der

tabtes ved Kjobenhavns Handel. Det var derfor, han den-

gang var ivrig for at skaffe Byen en Frihavn. Al Sand-

synlighed er for, at han nu i 1777 ikke mindre stærkt

har havt Øjet fæstet paa Nødvendigheden af særlig at

fremme Kjobenhavns Handel. Og i en endog forbausende

Grad gjaldt det samme om Guldberg. Denne har i et af

sine Breve til Johan Biilow udtalt følgende^'): »Det

er en uryggelig Finanssandhed for en middelmaadig Stat

:

Saml dine Kræfter i din Midtpunkt. Svæk dem ikke (thi

Du har kun faa) ved at adsprede dem, og allerhelst ved

at adsprede dem til Udsiderne; Kjøbenhavn er Statens

Midtpunkt. Anvendelsen er let. Men det er mærkeligt,

at, om Regeringen anvender behørigen 1 Million i Hoved-

staden, skal den i Told, Konsumtion, Skatter give ham

20 pCt. Gjør han det samme i Holsten, skal den ikke

bære 2 å 3 pCt, og i det øvrige Danmark ikke 5 til 6

pCt. Aarsagen ligger i Omløbets mægtige Hastighed og

de kongelige Indtægters større Sikkerhed paa det første

Sted og højere Tilflød*)^ Hvor yderliggaaende end dette

tager sig ud, saa kunde dog Schimmelmann modes med

ham i at lægge Vægten paa stærkest at hæve Kjøbenhavns

Handel. Udslaget deraf blev da, at den nys nævnte For-

ordning befalede, at al Handel og Skibsfart fra samtlige

3 vestindiske Øer tilbage til Europa alene maatte finde

*) Det er ret interessant hermed at sammenstille Generaltoldkam-

merets Forestilling af 7. Aug. 1781, hvor det hedder: »Sn af

Grundene for at holde paa Ordningen af 1777 har været, at

i Kjøbenhavn bør Hovedstyrken af Rigernes Handel koncen-

treres, siden den tiltagende Næring der saameget forøger Kon-

sumtionsintraderne, og paa det at een Stad i det mindste kan

i Handelssystemet virke med mange samlede Kræfter til at

balancere Vexelkursen og den aktive Handel med den passive«.

Men tydelig nok finder Generaltoldkammeret Bestemmelsen

ubillig.

Danmark-Norges Historie 1720-18U. V
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Sted til Kjøbenhavn. Derfor skulde alle fra bemældte Øer

udførte Produkter, saasom Sukker, Bomuld, Kaffe o. s. v.,

for saa vidt de vare bestemte til Europa, bringes til Kjø-

benhavn og udlosses der. Ganske vist, man forbød ikke

Kjøbmænd i andre Byer at handle paa Vestindien og at

forskrive Varer derfra; men de maatte i saa Fald se de af

dem forskrevne Varer blive førte til Kjøbenhavn og blive

udlossede der; forst derefter kunde de faa dem hjem til

sig selv. Hvilket Tidsspilde, hvilke Bekostninger og hvil-

ken uhyre Begunstigelse for Kjøbenhavn og dets Kjøbmænd

og Sukkerrafinaderier til Skade for deres Konkurrenter

i andre Byer! Der skete omtrent et Par Aar derefter en

Lettelse i disse Bestemmelser, for saa vidt det ved Forordn,

af 13. December 1779 blev tilladt, at Ladninger fra St.

Thomas og St. Jan ogsaa maatte føres direkte til Kri-

stiansand, Altona og Gliickstadt. En Forordning af 3. No-

vember 1782 tillod endog Handel fra St. Thomas og St.

Jan til alle europæiske Havne i og udenfor den dansk-nor-

ske Stat. naar den blot fandt Sted med indenlandske Skibe.

Men med Hensyn til Varer fra St. Croix, deriblandt det

saare vigtige Sukker, opretholdtes Tvangsbestemmelsen.

Kun undtagelsesvis bevilgedes der i enkelte Tilfælde Fri-

tagelse derfra. Intet er derfor naturligere, end at der

gjentagne Gange kom bitre Klager til Eegeringen over

denne Ordning. De lyde f. Ex. baade fra Frederikshald og

fra Flensborg. Man skulde tage meget fejl, om der ikke

udenfor Kjøbenhavn i det skjulte har lydt mange bitre

Ord om Schimmelmann, der forenede det at være den

indflydelsesrigeste Mand paa Handelsstyrelsens Omraade

med det tillige at være Kjøbenhavns største Sukkerrafti-

nadør.

Et endnu langt vigtigere Skridt med Hensj^n til Han-

delen paa Vestindien var det imidlertid, at Kongen opret-

tede et vestindisk Kompagni. Kabinettet tilsendte Kom-
mercekollegiet en Oktroy for et saadant, gjældende paa
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25- Aar og dateret den 11. Maj 1778, og i den kundgjor-

des det, at Kongen havde besluttet at stifte et Handels-

selskab til at drive Handel i og udenfor Rigerne allevegne

i Europa og i de andre Verdensdele, ligesom det i Kjø-

benhavn niaatte have Oplag af alle til Indførsel tilladte

Varer, der vare hidbragte fra første Haand med Kongens

Undersaatters Skibe. I Virkeligheden var det dog kun

Handel paa Vestindien, som det drejede sig om ved dette

Kompagni. Efter hvad Bernstorff dengang udtalte i et

Brev^^), var det den egentlige Mening med det at fra-

vriste den hollandske St. Eustache dens faktiske Eneret

paa at være Stapelstad for Tilførsel af Varer fra Europa

til Amerika og derimod at gjøre St. Thomas dertil.

Er det efter vor Opfattelse paafaldende at se et Han-

delsselskabs Oprettelse blive besluttet af Kongen, saa sti-

ger Forbauselsen ved forskjellige af Oktroyens Bestem-

melser. Man ser, at, om der end blev indbudt til Aktie-

tegning paa 500000 Rdlr., fordelte paa 5000 Aktier, skulde

Indbetalingen ske til Overskattedirektionen, og at Kongen

vilde udnævne hele den første Direktion, i hvilken altid

de tvende første Deputerede i Kommercekollegiet og Ge-

neraltoldkammeret skulde have Sæde. Embedsmændene

havde overhovedet i den Grad Overhaand i den første Di-

rektion, at der i den sad 4 af de højeste Embedsmænd

foruden Guldberg og derimod kun een handelskyndig,

nemlig Eyberg. Eremdeles var det fastsat, at, om der

end hvert Aar vilde være at holde en Generalforsamling,

skulde dette kun ske, for at »Handelens hele Etat« kunde

forelægges til Efterretning (!). Nogen Eet til at kontrol-

lere Direktionens Ledelse af Sagerne havde Forsamlingen

ikke ; men sandt at sige var dette i god Overensstemmelse

med, at der sad 2 Kollegiechefer i Direktionen. For øv-

rigt forbeholdt Regeringen sig 2000 Aktier af de 5000,

der udstedtes, saaledes at Staten ogsaa derigjennem kunde,

hvis den vilde, udøve stor Indflydelse i Selskabet. Dette

33*
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var vel efter Navnet et selvstændigt Kompagni; men i

Virkeligheden var det saa nøje knyttet til Regeringen, at

det ligesom kom til at danne et Appendix til General-

toldkammeret og Kommercekollegiet, hvis Chefer altid

skulde have Sæde i dets Direktion. For saa vidt vilde

dets Virksomhed danne et Slags Sidestykke til den Stor-

drift, Regeringen allerede havde i Gang ved de arkti-

ske] Fiskeriforetagender, og til den, som den samtidig

var ved at komme ind paa ogsaa for Industriens Vedkom-

mende *).

De Forrettigheder, Kompagniet opnaaede som en

Følge af dette Forhold, vare overordentlig store. Ikke

alene fik det Frihed for en Mængde Afgifter af forskjellig

Slags; men da det var bestemt til at danne >> et Nederlag

paa St. Thomas af europæiske Varer til videre Forhand-

ling«, overlod Kongen det sit Material- og Mastehus paa

denne 0, tilbørlig istandsat, og i Kjøbenhavn lovede han

at skaffe det de Pakhuse og andre Bygninger, som det

behøvede. Ja, han overlod det imod en aarlig Afgift paa

16000 Rdlr. Forpagtningen af al Told og alle Havneret-

tigheder paa St. Thomas og St. Jan, ligesom det ogsaa

for en Afgift paa 20000 Rdlr. fik Forpagtningen af al

Told, Konsumtion og Accise paa Kaffe, der indførtes i

Kongens Riger og Lande ^^). Som lidet tiltalende kan

det nævnes, at der sikredes de to Kollegiechefer, der vare

Medlemmer af Direktionen, en særdeles rigelig Tantieme.

Med Grund vakte dette Bernstorffs levende Misbilligelse*").

Noget Monopol paa Handelen derovre havde Kom-
pagniet dog ingenlunde. Private Kjøbmænd vedbleve lige-

som tidligere at handle paa Vestindien, og der var netop

nu en stor Opmuntring dertil, fordi Krigsforholdene tillod

at drive Omsætning med de krigsførende Magters Kolo-

nier*^) i Farvandene der, hvad under almindelige Forhold

*) Se ovenfor S. 458.
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ikke var tilladt. Og denne Handel var meget fordelagtig.

Naar det, som nylig er nævnt, i 1779 blev tilladt at føre

Varer fra St. Thomas og St. Jan foruden til Kjobenhavn

ogsaa til Kristiansand, Gliickstadt og Altona, var det,

fordi den Overflod af Varer, som fra de fremmede Lande

kom til St. Thomas, gjorde det nødvendigt at have flere

Tilførselspladser end Kjobenhavn. Guldberg brugte da

ogsaa lejlighedsvis det Udtryk om Handelen paa de fran-

ske Kolonier derovre, at den var »en af de rigeste Guld-

miner for os«^^).

I nøje Forbindelse med, hvad her var sket, traadte

ogsaa en Omordning af den guineiske Handel. Som det

vil erindres, var den lagt i Hænderne paa et saakaldet

guineisk Kompagni. Men dette var uheldigt med sine

Forretninger, og i Begyndelsen af 1776 besluttede det at

realisere. Regeringen bestemte sig da til atter at »tage

Forteresserne og Logerne paa Kysten« under sig^^a). Dette

kundgjordes ved en Forordning af 12. Maj 1777, og ved

denne fastsloges tillige Bestemmelser om Slavehandelen

fra den guineiske Kyst til Vestindien. Der maatte ikke

tilføres de vestindiske Øer Slaver undtagen med inden-

landske Skibe (aabenbart fra Guinea).

Fra de følgende Aar er der VidnesbjTd nok om, hvor-

ledes Regeringen søgte at fremme Handel paa Vestindien

og det baade Kompagniets og den private Handel. Den

lod f. Ex. paa Statens Bekostning i Kjobenhavn bygge et

stort Pakhus for det vestindiske Kompagni, der kom til

at koste 80000 Rdlr.^^), den gav Garanti for et Laan,

som Kompagniet gjorde paa 500000 Rdlr. i Banken, den

bevilgede det en TJdførselspræmie paa 10 pCt. af vestin-

diske Produkter*"^), i 1780 befalede den, at, hvad Kom-

pagniet betalte i Øresundstold, skulde refunderes det ved

Aarets Udgang*^), og den laante det Skibe fra den grøn-

landske Handel. Samtidig vedblev den med efter endnu



518 Anden Bog. Sjette Kapitel.

større Maalestok end før at fremme Udførsel af indenlands

ske Varer til Vestindien og det ved anselige Præmier dels

for selve Varerne, dels for de Skibe, som i Tiden fra 15.

September til 30. Juli førte indenrigske Provisioner af en

vis Mængde til St. Croix. Efter at tidligere (ifølge For-

ordningen af 18. Marts 1776) kun større Skibe, der i for-

nødent Fald kunde bruges som Defensionsfartøjer, havde

maattet fare paa Vestindien, blev denne Tilladelse nu

med Hensj^n til St. Jan og St. Thomas udvidet til alle

andre indenlandske Skibe ^^^), og endelig blev Skibsfarten

derhen ogsaa aabnet for Fartøjer, der vare kjøbte i Ud-

landet 4^). Som et eget Træk kan hertil føjes, at Rege-

ringen endog som en ligefrem Grossererforretning paabød,

at der under Guldbergs, Ernst Schimmelmanns og Ste-

manns Bestyrelse skulde udrustes 4 Skibe til Vestindien,

og at Generalmagasinet skulde interessere deri med 75000

Rdlr., som det skulde laane i Banken ^^).

Haand i Haand med alt dette gik stadig Konvoyering

for sig af Skibe ovre i de vestindiske Farvande eller og-

saa paa Vejen til og fra Vestindien. Pengene hertil søgte

Regeringen at faa ind ved extraordinære Afgifter paa Han-

delen med en Mængde Varer.

Vi have nævnt, at den i Aaret 1776 havde besluttet

at tage »Etablissementer og Forteresser« paa Guineakysten

under sig og dermed tillige Handelen der. Men det gik

kjendelig trøvt dermed i et Par Aar. Som en Følge af

en Kabinetsordre af 4. Januar 1779 blev det da taget

under Overvejelse, hvorledes man bedst kunde skaffe Op-

sving deri*^). Det var særlig Handelen med Negerslaver,

man tænkte sig maatte kunne blive fordelagtig. Saa langt

var man endnu fra at have nogen Følelse af det uvær-

dige ved denne Handel. Omsider besluttede Regeringen

at skabe et Opsving ved at forene den med en for øvrigt

derfra aldeles forskjellig paa Østersøen. Den Iver, som

man under Indtrykket af Mangel paa Udførselsgjenstande
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fra det egentlige Danmark allerede tidligere havde havt

og nu stærkere end nogensinde havde for at udvikle Transit-

handelen og derved indvinde Kapitaler for Landet, laa

aabenbart bag ved den Tanke, der nu kom op om at ud-

vikle Handelen paa Østersøen, en Tanke, vi ogsaa kjende

fra Guldbergs Ønske om at faa Kjobenhavn gjort til en

Stapelstad for russiske Varer og fra hans Iver for at faa

en Handelstraktat i Stand med Kusland. Man havde des-

uden, som vi mindes, nu i flere Aar arbejdet paa at skabe

en Yandforbindelse imellem Vesterhavet og Østersøen ved

den slesvigholstenske Kanal, og, da man mente, at den

nu nærmede sig sin Fuldendelse, virkede dette Arbejde

med til at nære Ønsket om at udvikle Transithandel

imellem Østersøen og de vestlige Have.

Det vil erindres, hvorledes en beslægtet Tanke havde

ligget bag ved Oprettelsen af det almindelige Handelssel-

skab 1747; nu efter at dette Selskab var gaaet i sin

Grav 1774*), dukkede den op igjen i forstærket Skikkelse.

Den 5. Juli 1781 opstillede Kongen netop dette Program

ved en Oktroy, som han udstedte paa 30 Aar, og hvorved

han forkyndte Stiftelsen af et saa kaldet østersøisk og

guineisk Kompagni. Han vilde, hed det her, med den øster-

søiske Handel forbinde den guineiske Handel og overdrage

en Del af den grønlandske Handels Skibe og Varer til at

fremme dette Formaal. Der skulde udstedes 30000 Aktier

å 100 Rdlr. Selskabet fik Eneret til at handle paa Gui-

nea, hvis Guvernør det skulde have Ret til at udnævne,

om end med kongelig Stadfæstelse, og der blev desuden

skjænket det en Mængde Forrettigheder, blandt andet

uindskrænket Oplagsfrihed i de ^ved den nye Kanal i Her-

tugdømmet Slesvig beliggende Steder«. For at faa Han-

delen til og fra Østersøen i fornøden Stand skulde Kom-

pagniet have et Oplag til en Værdi af mindst 400000

*) Jvfr. ovenfor S. 502.
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Rdlr. ; men denne Sum fik det Tilladelse til at laane i

Banken til 2 pCt. Eente, og denne Rente ligesom ogsaa

Assurancen vilde Kongen godtgjøre det. Selskabet skulde

styres af 6 Mænd, hvoriblandt de 3 skulde være Medlem-

mer af Statsbalancedirektionen (den tidligere Overskatte-

direktion). Disse skulde altid udnævnes af Kongen, og

denne vilde ogsaa første Gang beskikke de andre Direk-

tører. En Generalforsamling skulde afholdes hver Maj,

men kun for at Interessenterne kunde faa Oplysning om
Handelens Tilstand og det virkelige Overskud.

Ved den indiske Handel saa vi Regeringen begunstige

den partikulære Handel overfor Kompagniet; men det blev

den modsatte Holdning, den viste baade ved den vest-

indiske Handel og ved den Handel, som blev lagt under

det østersøiske og guineiske Kompagni. Det synes ind-

lysende, at Kompagnier, der vare udstyrede med saa umaa-

delige Forrettigheder som disse, maatte være ødelæggende

Konkurrenter for private Redere. Ganske vist kunde der

være Forhold, hvor det var nødvendigt at bruge et rigt

udstyret Kompagni for at faa Handelen i Gang. og hvor

det derfor var fuldt berettiget at give det betydelige

Privilegier. Men især, hvor det gjaldt Transithandelen

imellem Østersøen og de vestlige Have, var der aldeles

ingen Grund til ikke at overlade Handelen til den private

Konkurrence. Hvad der nu skete her, var en Gjentagelse

af den Fejl, der i sin Tid var begaaet ved det alminde-

lige Handelsselskabs Stiftelse.

Det er fremdeles klart, at det nye Kompagnis Sty-

relse helt havde det samme Præg som det vestindiske

Kompagnis. Vi have ogsaa her den samme Afhængighed

af Regeringen. Men tillige havde Oprettelsen af det nye

Selskab en særdeles paafaldende Side. Det tog sig meget

smukt ud, at, idet der blev udbudt for 3 Millioner Rdlr.

Aktier, saa erklærede Kongen, at han selv vilde indskyde

3 Millioner i »Effekter os Penst«: men vel at mærke.
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(let vilde sige, at han for en stor Del af de Penge, Ak-

tionærerne indskjod, vilde overlade Kompagniet en Mængde
»Artikler«, som havde været brugte ved den grønlandske

og den guineiske Handel, nemlig baade Penge, udestaa-

ende Fordringer, Varer, Skibstømmer, den grønlandske

Handels Hus, den grønlandske Plads med Værft, den ind-

pælede Skibshavn samt flere store Pakhuse o. s. v. og 37

Skibe. Med andre Ord, disse Ejendomme, der vurderedes

til 1,650000 Rdlr., overlodes Selskabet for dette Beløb,

der skaffedes tilveje ved at sælge Aktier til Lj^sthavende.

Der skulde saa desuden sælges Aktier for Resten af de

3 Millioner, som Aktiekapitalen var sat til at udgjøre, saa-

ledes at Aktieselskabet vilde komme til at virke med det

nylig nævnte Materiel og en Kapital paa 1,350000 Rdlr,

Regeringen paa sin Side vilde faa 1,650000 Rdlr. for alt

dette Materiel, som den ikke mere havde Brug for, en

Handel, der aabenbart maatte kaldes fordelagtig for den*).

Det blev da ogsaa siden i 1785 ligefrem officielt sagt, at

Selskabet var stiftet for at realisere de Effekter, der vare

overflødige for den grønlandske Handel.

Det Øjeblik, da dette Selskab stiftedes, var meget

heldig valgt, da netop paa den Tid som en Følge af de

gunstige Handelsforhold Folks Lyst til at sætte Penge i

Handel og Skibsfart var stor, og der blev en utrolig Rift

om at faa Aktier i Selskabet. Guldberg skrev den 28.

Juli 1781 til P. Kr. Schumacher i Petersborg ^9): »Til

Deres Fornøjelse skal jeg fortælle dem, at i 2 Gange 24

Timer var Subskriptionen færdig paa østersøiske Aktier

*) Fremgangsmaaden maa have været følgende: Regeringen an-

viste foruden Effekterne, der værdsattes til 1,650000 Rdlr., en

Sum paa 1,350000 Rdlr. som det Fond. hvormed der skulde

virkes. Derpaa udbød den Aktier, lydende hver paa 100 Rdlr.

Hvis der nu udbødes' 30000 Aktier og de solgtes, lik Staten 3

Millioner ind, og den fik altsaa 1,650000 Rdlr, for sine »Ef-

fektei^ og desuden sit Udlæg paa 1,350000 Rdlr. tilbage.
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for 15 Tønder Guld, og endnu er Ansøgninger om Aktier

for 9 Tønder Guld komne til i 4 Timer efter. Dette

glæder en dansk Patriot«. Maaske var det da i Tillid

til de heldige Forhold og i Haabet om, at Aktierne skulde

stige i Pris, at Kegeringen besluttede for det første kun

at udstede Aktier til 2 Millioner Kdlr. ; de øvrige beholdt

den foreløbig i sin Kasse.

Medens altsaa dette Handelsselskab kom til Verden

under gode Varsler, var Kegeringen samtidig mindre hel-

dig med en anden Aktieindbydelse.

Det var aabenbart ikke gaaet godt med Planerne om
Hval- og Kobbefangst Nord paa i stor Stil og ikke heller med

Fiskeriet der. Man havde ganske vist bygget rask paa den

Flaade af Skibe, der skulde bruges deroppe*); men det

lyder saare kummerligt, naar vi høre, at der i Aarene

1776 til 1782 med 123 Skibe ikke fangedes mere end 204

Hvaler. Allerede i 1777 indeholdt da ogsaa den ny kri-

tiske Journal en Artikel om Grundene til, at Hvalfang-

sten ikke gik tilstrækkelig frem, og Bladet var formasteligt

nok til at udtale, at det ^>ikke er ved en Direktion af

Ministre og fornemme Mænd, at et Handelsselskab skal

skaffe sig Anseelse«. Samtidig maatte det siges om den

islandske Handel, at, om den end ikke gik tilbage, saa

gjorde den dog heller ikke Fremskridt. Ganske naturlig

var Regeringen derfor ikke tilfreds med Tingenes Gang

her. Først troede den at kunne skabe en Bedring ved

(1781) at forene de tvende Direktioner, der hidtil havde

havt at gjøre med Handelen Nord paa, i en fælles Direk-

tion for den grønlandske, islandske, finmarkenske og færø-

ske Handel, og den gav et omstændeligt Reglement for,

hvorledes denne Handel skulde drives^"); men snart efter

søgte den at komme bort fra det hele. Den vilde have

Handelen taget i privat Entreprise, og den ønskede et

*) Jvfr. ovenfor S. 504 og 509.
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Selskab oprettet i den Anledning paa 20000 Aktier; men

Forsøget slog fejl, og den beholdt alle Aktierne. Imidler-

tid var den grønlandske Handels Materiel, som vi have set,

for en stor Del solgt til det østersøiske og guineiske Sel-

skab. Den maatte nu flytte over paa Kristianshavn, hvor

den islandske og Hnmarkenske Handel var i Forvejen.

Formodentlig er den saa her bleven fortsat efter en min-

dre Maalestok.

Snart efter gik Regeringen videre i det Spor, den

havde betraadt ved den østersøiske og guineiske Handels

Indretning. Var der noget forbausende ved denne, gjæl-

der det samme i endnu højere Grad om et Kompagni

med et umaadelig langt Navn, som den stiftede i det

følgende Aar, nemlig det saakaldte kgl. danske, norske,

slesvigske og holstenske forenede Handels- og Kanalkom-

pagni. Dets Oktroy var af 10. Maj 1782 og skulde gjælde

40 Aar.

Dette Kompagni, hed det i Oktroyen, oprettedes, fordi

der var Grund til at antage, at Kanalen paa Grænserne

af Slesvig ventedes at blive færdig ved næstkommendf

Aars Udgang, og det fik da ogsaa sit Navn efter den.

Som det vil erindres, var imidlertid netop dette samme

Kanalanlæg anført som en Grund til Oprettelsen af det

østersøiske og guineiske Selskab, og dette var i Øjeblikket

i stor Blomstring. I Virkeligheden var dét for en Del

det samme Formaal, der stilledes for de tvende Kompag-

nier, nemlig Transit- eller Fragthandel imellem Østersøen

og Havene Vest paa. Det nye Kompagni tik en almin-

delig Handelsfrihed og Søfart til alle tilladelige Handels-

stæder saavel i Europa som i Ostindien og Vestindien

samt til Overkysten af Guinea. Farten paa Kanalen

skulde begunstiges ved, at der paa Kongens Regning blev

indrettet rummelige Pakhuse ved den, og ligeledes derved,

at der blev bevilget Præmier for nybyggede Kanalskibe.

Men ved Siden af denne Handel skulde Kompagniet be-



524 Anden Bog. Sjette Kapitel.

fordre de indenlandske og især de norske Glasværkers og

Kanonstøberiers Afsætning, og som en Følge deraf over-

drog Kongen det samtlige Glasværker i Norge og desuden

alle disses Materialier og Yareoplag for s^en maadelig bil-

lig Taxationsværdi«. Fremdeles skulde dette Kompagni,

som allerede tidligere berørt*), overtage Generalmagasinets

Gjerning i Kjøbenhavn ved at underholde et Oplag af

allehaande raa Materialier til de indenlandske Fabrikkers

Brug og desuden alle Slags indenlandske Fabrikata til

videre Forhandling. Hertil kom saa endelig, at Kompag-

niet fik Eneret til at drive Sildefiskeri fra Elben ved Ky-

sterne af Nordsøen. Kongen havde nemlig efterhaanden

tilkjøbt sig alle Aktierne i det Sildefiskeriselskab, der 1767

var oprettet i Altona, og nu overlod han Kompagniet

Bygninger. Skibe, Varer og andet mere, der før havde

tilhørt det nævnte Selskab, for en Sum af 150000 Kdlr.^i).

Til Gavn for Kompagniet tilføjede Kongen, at der ikke

maatte indføres flamske Sild i hans Eiger og Lande.

Foruden dette Fiskeri maatte det nye Kompagni ogsaa

drive Fiskeri og Robbefangst samt Hvalfangst Nord paa,

og det opmuntredes dertil ved Præmier.

Som man ser, var det et kolossalt Omfang, dets Virk-

somhed tænktes at ville faa, og det maatte nødvendigvis,

hvis det skulde udrette, hvad der stilledes som dets Maal.

komme til at konkurrere med alle de andre i fuld Virk-

somhed værende Handelsselskaber. Var det virkelig Me-

ningen? Der var oven i Kjøbet, for at alt dette skulde

kunne trives, bevilget de mest udstrakte Begunstigelser.

Ved Aktietegningen (15000 Aktier alene for Kongens TJn-

dersaatter) skulde der oprettes et Fond paa 1,500000 Bdlr.

i visse Terminer; men Kongen vilde betale 4 pCt. Rente

af de indskudte Summer indtil 11. Juni 1784, og han

vilde, for at Handelen strax kunde komme i Gang, yde

*) Se Side 461.
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et Forskud paa 750000 Rdlr., hvoraf Halvdelen skulde være

rentefrit indtil 11. Januar 1783, Halvdelen til 11. Juni

1783. Fremdeles lovede han kongelig Garanti for et Laan

paa 500000 Rdlr. til 4 pCt., og for ikke it tale om min-

dre Summer som Forstrækning til at fremme forskjellige

Formaal, tillodes det Kompagniet til dets Oplag af Indu-

strivarer at laane i Banken 250000 Rdlr. til 2 pCt. Disse

Renter samt Assurancen vilde Kongen aarlig godtgjøre

med 6000 Rdlr. Hertil kom saa ogsaa Overladelse af

store Pakhuse eller andre Bygninger ikke alene i Kjøben-

havn — deriblandt Søkvæsthuset til Fabrikvareoplaget —

,

men ogsaa ved Kanalen og i Altona. En Række Udfør-

selspræmier og Friheder af forskjellig Slags sluttede sig

til alt dette. Men naturligvis vilde Kongen selv udnævne

den første Direktion og 2 særlig sagkjTidige Administra-

torer. Ved senere Udnævnelser forbeholdt han sig Valg

iblandt 2, der foresloges af de andre Direktører. Som
Medlemmer af den første Direktion udnævnte han, hvad

der har Interesse, Kommerceminister Ernst Schimmelmann,

Finansminister Stemann og Guldberg. Heller ikke ved

dette Kompagni synes den aarlige Generalforsamling at

have havt andet at gjøre end at tage til Efterretning,

hvad Direktionen meddelte om den hele Status.

Naar man gjennemgaar Oktroyen for dette Selskab,

er det vanskeligt at forstaa, at der var den ringeste Grund

til at oprette det, end sige til at lade det volde Staten

saa store Udgifter, som det kom til at medføre for den.

Man kan da heller ikke andet end lægge Mærke til, at

den ældre Schimmelmann var død i Februar 1782. Det

kan holdes for tvivlsomt, om han var gaaet med til et

saa urimeligt Foretagende, for hvilket Guldberg maa bære

Skylden.

Oven i Kjøbet var Ministeriet North i England gaaet

af i Marts 1782, og det kunde af den Grund ventes, at

deri nordamerikanske Kris: mesret snart vilde ende os alle
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Handelsforhold forandre sig. Imidlertid syntes det i Først-

ningen, som om Regeringen ogsaa her skulde have Held

med sig ved Aktietegningen. Der meldte sig saa mange

med Ønsker om at tegne Aktier, at det hlev holdt for

nødvendigt at gjøre et Valg iblandt dem ved Lodkast-

ning ; men de gode Udsigter forsvandt hurtig. Afslutnin-

gen af Krigen forandrede alt. og de, der havde tegnet sig for

Aktier, indbetalte ikke, hvad de skulde ^^). Staten maatte

da selv tilskyde anselige Summer og optage betydelige

Laan i Banken for at faa Kompagniet i Gang. Men det

varede dog ikke længe, inden det blev klart for selve det-

tes Direktion, at det hele var forfejlet, og det førte da

ogsaa en sygnende Tilværelse, indtil det helt maatte o})-

høre i Efteraaret 1784.

Selv efter dette Kompagnis Stiftelse var det ikke

forbi med at give Oktroyer for nye Handelsselskaber. Den

15. August 1782 blev der udstedt en saadan for et

Handelskompagni i Gliickstadt, der derved fik Ret til at

drive Hvalfangst i de arktiske Farvande og indføre de

indvundne Produkter i Hertugdømmerne uden at betale

Told. Men her er dog ikke Tale om den Slags Begun-

stigelser, som vi have set ved Oprettelsen af de store

kjøbenhavnske Kompagnier. Man lægger kun Mærke til

det, for saa vidt det er et af flere Vidnesbyrd om den

Interesse, som Regeringen viste for at udvikle Handel i

de Byer ved Elben, der hørte under Kongens Herredømme.

Man haabede derved at kunne hindre, at Hamburg gjorde

sig til Herre over alt Handelsliv ved Elbens nedre Løb ^^).
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Handel og Skibsfart paa deres Højdepunkt og Tilbagegangen

1 1783.

n vor meget der end kan kritiseres ved Oprettelsen

af disse store og for Statskassen meget kostbare Kom-
pagnier, kunde de dog ikke andet end virke til at forøge

Handel og Skibsfart i Kongens Lande, og de gave altsaa

et Tillæg til det store Handelsliv, der udfoldede sig i

Aarene efter 1776 og maatte tænkes at kunne bringe en

betydelig Blomstring i vide Kredse.

I boj Grad slaaende er saaledes det Indtryk, man
faar af den stærkt stigende Sejlads i selve de europæiske

l'arvande, hvoraf den største Del bestod i Fragtfart. Det

er rundt omkring fra, baade ved Østersøens Kyster, ved

Englands og Irlands Byer, Frankrigs, Spaniens og Mid-

delhavslandenes Havne, at man horer Tale om, hvor gode

Fragterne vare, hvor søgt det danske Flag var, og hvor-

ledes der gaves det Fortrin fremfor alle andre. Laa Ho-

vedsagen hertil end i Statens neutrale Stilling, saa vir-

kede det Ey, Skibsbesætningerne havde faaet for at være

fortrinlige, ogsaa med hertil. Det er store Tal af danske

(og norske) Skibe, der her nævnes som besejlende forskj el-

lige Havne. Pillau besøgtes f. Ex. i Aaret fra 1. Novem-

ber 1780 til 25. November 1781 af 139 Skibe under dansk

Flag, til Kiga kom der i Løbet af et Aar 154, til Liver-

pool kom der fra 20. Marts til 16. Oktober 1781 62 saa-

danne, til Amsterdam i 1781 ikke færre end 390, til Lis-

sabon 85, og af 80 Skibe, der fra 1. Oktober 1781 til

31. Oktober 1782 indladede Yin og Brændevin i Celle,

vare 53 danske (eller norske^. Det samlede Antal Skibe

under dansk Flag, der i dette Aar 1781 besejlede europæiske

Havne udenfor Statens Lande, kan ansættes til 1523'^).
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Dels paa Grund af denne Skibsfart i Europas Far-

vande, dels som en Følge af den oversøiske Sejlads

voxede Handelsflaaden stærkt. Selv efter at det var ble-

vet tilladt at bruge Skibe, kjøbte i Udlandet, til saadan

Fart, var der stadig fuldt op at gjøre paa Skibsværfterne.

Overskattedirektionen lod f. Ex. bygge 137 Skibe i Aarene

fra 1775 til 1779, hvoriblandt fiere meget store. Hvor-

ledes Handelsmarinen voxede, vise Skibslister, som vi

endnu have tilbage. Medens Kjøbenhavn i 1777 ejede

182 Skibe, havde i 1782 ikke færre end 340 hjemme her,

og Drægtigheden var steget omtrent til det tredobbelte,

nemlig fra 10218 Kl. til 28770; ogsaa ved Kjøbstædeme

i selve Kongeriget Danmark steg Drægtigheden, om end

kun lidet, nemlig fra 6931 Kl. til 7596 Kl. I Norge var

Stigningen betydelig, skjont ikke saa stor som i Kjøben-

havn; der var Drægtigheden i 1782 40381 KL, medens

den i 1777 kun havde været 24703 Kl., og i Slesvig og

Holsten fordobledes den. idet den fra 15059 Kl. i 1777

steg til 30195 i 1783. Den mest paafaldende Tilvæxt

viste i disse Landsdele Altona, hvor Drægtigheden næsten

steg til det firdobbelte nemlig fra 3996 Kl. til 14209 Kl.^).

I høj Grad oplysende ere ogsaa de Opgivelser, vi

have om Indførsel og Udførsel af Varer. Det kan her

anføres, at, medens Indførselen af fremmede europæiske

Tarer til selve Danmark i 1775, — fraregnet hvad der

gjenudførtes — havde en Yærdi af 1,461000 Rdlr., hvoraf

1,238000 faldt paa Kjøbenhavn og 223000 paa det øvrige

Land, var Værdien i 1781 ikke mindre end 2,308000

(henholdsvis 2,047000 og 261000) og i 1782 endog

3.441000 (henholdsvis 3,213000 og 228000); Udførselen,

der i 1775 havde en Værdi af 1,211000 Edlr. (henholds-

vis 748000 og 463000) steg i 1781 til 2,598000 Rdlr.

(henholdsvis 2,097000 og 501000) og i 1782 til 3,476000

(3,130000 og 346000). Vilde man imidlertid have et

fuldstændigt Billede af Handelens Omfang, skulde man



Handelsomsætniug. 52y

tillige have en Opgivelse af Danmarks Omsætning baade

med Hertugdommerne og med Norge samt de vestindiske

Oer, der regnedes for Indland; men herover findes ingen

Lister. Korntilførselen til Norge kan for Kongerigets

Vedkommende sættes til en Værdi af 5 til 600000 Rdlr.

om Aaret; men der er næppe med Hensyn til hele Om-
sætningen imellem Danmark og Norge sket synderlig For-

andring i Sammenligning med den tidligere Tid. Der-

imod har Handelen paa de vestindiske Øer taget stærkt

til. Derom vidner blandt andet et saadant Tal, som

at der i 1781 fra Kjøbenhavn udførtes af fremmede

Varer til Vestindien for ikke mindre end 761445 Rdlr. 2).

Den [alier største Del heraf gik over St. Thomas til

de krigsførende Magters Kolonier derovre. Som et andet

Træk af Udførsel derhen kan nævnes, at ifølge et Brev fra

Ouldberg^) løb Tilførselen af Provisioner, for den langt

overvejende Del indenlandske Varer, i Tiden fra 1774 til

1779 op til 300000 Edlr. Vi kunne med fuld Sikkerhed

sige, at den i de nærmest følgende Aar har været langt

større. Ved alt, hvad her er anført om Handelen, kan

nu tillige mærkes, at der i de ovennævnte Lister aldeles

ikke er medtaget de asiatiske Varer, som vi senere ville

komme tilbage til, og ikke heller de Varer, der indgik paa

Transitoplagene for at udfores derfra igjen, uden at Told-

væsenet lik noget med dem at gjøre.

Til hvad her er oplyst, kommer en Eække forskjellige

Træk af Betydning, der pege i samme Retning. Véd

Kjøbenhavn foreligger et saadant allerede i den Kjends-

gjerning, at det viste sig nødvendigt at opføre en Række

anselige Pakhuse langs Havnen fra Toldboden og omtrent

til Nyhavn, og fremdeles, at Arbejdet paa Toldboden voxede

saaledes, at der maatte foretages gjennemgribende For-

andringer for at lette det store Arbejde med Klareringen

af de mange Skibe. Hvorledes disses Tal tog til, kan man

se deraf, at, medens der i Aaret 1770 var kommet 3573

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V.
"^*



530 Ånden Bog. Syvende Kapitel.

Skibe til Kjøbenhavn, naaede Tallet paa dem i 1783 op til

5100 foruden 5 Kinafarere, 9 Ostindiefarere og 127 Vest-

indiefarere"^). Det havde man aldrig kjendt Mage til.

Og ligesom den Iver, hvormed Tegningen af de øster-

søiske Aktier fandt Sted. var fremkaldt ved det Indtryk,

Folk baade i Handelsverdenen og udenfor denne havde af,

at der var gode Penge at tjene ved større Handelsforeta-

gender, saaledes vise de forskjellige Aktiers Stigning det

samme. Det asiatiske Kompagnis Aktier, der efter den

nye Konvention af 1772 lød paa 500 Rdlr., og som i 1776

havde hævet sig til 600 Rdlr., naaede i 1778 en Pris af

800 Rdlr., og i 1781 betaltes der indtil 1900 Rdlr. for en

saadan Aktie. Den 30. August 1781 stode de noget la-

vere; men de holdtes dog endnu i en Pris af 1830 til 1840

Rdlr. ; de vestindiske betaltes da med 800 Rdlr., uagtet de

ikke lød paa mere end 300 Rdlr.; men Aktieudbyttet og

Forretningerne vare ogsaa anselige. For Aaret 1782 blev

Udbyttet af de asiatiske Aktier sat til 150 Rdlr., altsaa

30 pCt. af det oprindelige Paalydende, for 1783 og 1784

sattes det lavere, men dog endnu til 100 Rdlr., altsaa til

20 pCt. Af de vestindiske Aktier betaltes der i de 2 første

Aar 4 pCt., i 1781 10 pCt., i 1782 50 pCt. og i 1783

40 pCt. ^). Hertil maa endnu føjes, at i 1781 blev der

af Overskuddet lagt en hel Million Rdlr. til Aktiekapi-

talen, saaledes at derved Aktierne kom til at lyde paa

300 Rdlr. i Stedet for, at de hidtil havde lydt paa 100.

Dette hang naturligvis sammen med, at den over-

søiske Handel naaede overordentlig store Dimensioner.

Der blev i Tiden fra 1772 til 1784 sendt 31 Skibe til

Kina og 75 til Ostindien, af hvilke sidste 49 Skibe ud-

sendtes af private Redere. Hvorledes Forretningerne med
asiatiske Varer derved steg, derom vidner ikke alene et

saadant Træk som, at det asiatiske Kompagni, der i 1772

havde 5 Kinafarere og 2 Ostindiefarere, i 1783 havde 9

Kinafarere og 6 Ostindiefarere, men maaske endnu tyde-
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ligere den Kjendsgjerning, at, medens der i 1775 ind-

klareredes Varer fra Kina og Indien til en Værdi af

1,243000 Rdlr., løb de i 1781 op til et Beløb af 3,484000

Rdlr., hvoraf 2,711000 Rdlr. faldt paa Xompagniet og

1,773000 paa de partikulære Expeditioner. I 1782 naaede

Kompagniets Indførsel en Værdi af 2,964000 Rdlr. Det

var nu ligesom tidligere kun en forholdsvis ringe Del

heraf, som forblev i Kjøbenhavn; for Aaret 1781 var det

Varer til en Værdi af 352000 Rdlr. Hvad der i 1782 af

sligt udførtes til Udlandet, kan regnes at være løbet op

til 3,585000 Rdlr.s Værdi, medens der i Danmark og Her-

tugdømmerne samt Norge blev brugt for 347000 Rdlr.^).

Det Beløb, som indkom ved de Auktioner, der bleve holdte

i Kjøbenhavn over disse Varer, var i Tiden fra 1772 til

1784 paa det nærmeste 40 Millioner, hvortil kom Fø-

ringsgods til en Værd af omtrent 4 Millioner. Man har

regnet, at Landet ved den asiatiske Handel i disse Aar

har vundet 16 til 18 Millioner Rdlr.^), og, selv om der i

dette Tidsrum fandt enkelte svære Forlis Sted, blev der

dog tydelig nok opnaaet et stort Udbytte for Landet, især

naar man tænker paa, i hvor vide Kredse, fra Embeds-

mænd og Betjente til Skibsbyggere, Søfolk, forskjellige

Slags Handlende, Haandværkere og Arbejdere denne Han-

del gav Lejlighed til god Fortjeneste.

Ved de vestindiske Varer fattes der Angivelser af,

hvor meget Inførselen løb op til, og det af den simple

Grund, at de vestindiske Øer gjaldt for Indland. Derimod

vide vi, at Udførselen af disse Varer til fremmede Lande

i 1781 lob op til 1,652000 Rdlr. og i 1782 til 2,683000

Rdlr. Alene af vestindiske Raasukre udførtes der i 1781

for 1,298000 Rdlr.«).

Lægges alt det sammen, som her er anført, vil det

forhaabentlig være tilstrækkeligt til at give et Indtryk af

et efter den Tids Forhold næsten kolossalt Opsving af

Kjøbenhavns Handel og Omsætning. Men den var, som
34*
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man vil have lagt Mærke til, af en ejendommelig Natm*.

Naar der allerede tidligere i dette Værk har været Lejlig-

hed til at gjøre opmærksom paa, hvor stor en Rolle Om-
sætningen med oversøiske Varer spillede i Kjøbenhavns

Handelsliv, er der Grund til endnu stærkere at fremhæve

(let for den Tids Vedkommende, hvorom her er Tale. Det

vil let springe i Øjnene, hvorledes den gamle Tanke at

raade Bod paa Manglen af Udførselsartikler fra selve Dan-

mark ved at faa en levende Transithandel i Gang nu

blev virkeliggjort efter en stor Maalestok. Thi selv om
de tre vestindiske Øer, som allerede sagt, gjaldt for Ind-

land, saa skyldtes en stor Del af, hvad der kom til Kjø-

benhavn som vestindiske Varer, i Virkeligheden Tilførsel

fra andre Staters Besiddelser derovre til St. Thomas, og

naar de, efter at være førte til Kjøbenhavn, derfra igjen

udførtes, var det lige saa godt Transithandel som den

Omsætning, der skyldtes Handel paa Kina og for en Del

Handelen paa Ostindien. Et saadant enkelt Træk, som at

der i 1782 tilførtes Kjøbenhavn Kaffe for 1,268000 Rdlr.

og Tobak for 35000 Rdlr., og at der i Aarene 1781 og

1782 udfortes Kaffe for 453000 Rdlr. og 1,141000 Rdlr.

og Tobak for 72000 Rdlr. og 118000 Rdlr. viser klart, at

vi her lige saa fuldt have at gjøre med Transithandel som

ved de asiatiske Varer.

Da vi jævnlig have omtalt Handelen paa Vestindien,

er det naturligt tillige at erindre, at fra St. Thomas og

St. Jan gik Handelen, med Undtagelse af et Par Aar, og-

saa andre Steder hen end til Kjøbenhavn, og hvor stort

et Omfang den Omsætning havde, der fandt Sted derovre,

derom vidner den Kjendsgjerning tilstrækkelig, at Tolden

ved St. Thomas i Aarene 1781 og 1782 udgjorde hen-

holdsvis 148239 Rdlr. og 280086 Rdlr. Vi se, — det

være indskudt som en Sidebemærkning — . hvor fordel-

agtig en Forretning det var for det vestindiske Kompagni

at have forpagtet denne Told for 16000 Rdlr. om Aaret.
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Skjønt Handelskompagniernes Omsætning selvfølgelig

havde betydelig Indflydelse paa de nævnte store Tal, maa
det ingenlunde overses, at en Mængde foretagsomme Kjøb-

mænd havde deres vigtige Del i, hvad der tjentes ved

denne Handel. Der er opbevaret Navne paa adskillige af

dem, saadanne som Ryberg, Iselin, Hemmert, Brown, Fa-

bricius og især Frederik de Coninck, der med Reiersen

som Kompagnon aabenbart var den dristigste i sine Fore-

tagender og tillige den, der havde det videste Blik.

Han har ogsaa for Udlandet staaet som en T3'pus for den

daværende virkelystne Kjøbmandsstand, og det i den Grad,

at man i et nyere Værk om Katharina II kan se nævne

som et Vidnesbyrd om det Omfang, den danske Handel

havde paa den nordamerikanske Frihedskrigs Tid, at de

(Joninck samtidig havde 6 —700 Skibe i Søen^). Selve den

umaadelige Overdrivelse, der ligger heri, er betegnende.

Men ogsaa, naar man holder sig til de vitterlige Kjends-

gjeminger, bliver man slaaet af hans og Reiersens Virk-

somhed. Man ser f. Ex., at de i større Omfang end noget

andet Handelshus søge om Søpasser til Skibe, som de

kjøbe i Udlandet. Tallet af saadanne steg paa en enkelt

Dag til 8, og det var ikke mindre end 64 Skibe, tilhørende

krigsførende Magters Undersaatter, som de kjobte til Brug

for deres HandeH^).

At det ikke var alle Sider af Handels- og Søfarts-

foretagenderne, som lykkedes eller førte til betydelig Vin-

ding, skal vistnok ikke skjules. Det vil mindes, hvor lidet

heldigt det gik med Hval- og Robbefangsten Nord paa,-

og der blev ej heller, som det synes, spundet Silke ved

Fiskerierne i det høje Nord, som med stor Bekostning

vare satte i Gang. Den islandske Handel gik vel ikke

tilbage, men ej heller frem, og Syd paa førte et Par pri-

vate Forsøg paa at fange Kaskelotter ikke til noget hel-

digt Resultat. Men alt dette kan ikke svække Indtrykket

af, at det var et umaadeligt Opsving, som den kjøben-
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havnske Handel fik, og som med Grund har gjort, at den

nordamerikanske Frihedskrig har gjældt for at være det

første Afsnit af, hvad man har kaldt Kjøbenhavns glim-

rende Handelsperiode. Naturligvis fattes det ikke paa Ud-

talelser fra Datiden om den store Blomstring. Allerede 1778

skriver Bernstorff i et Brev til Eeventlow^^): »Børsen er

ikke til at kjende; der gjøres nu flere Forretninger paa

een Dag end før paa tre«. I et Brev fra November 1781

taler den senere saa bekj endte Kjobmand Konstantin Brun

om de utrolig store Udrustninger af Handelsfartojer, der

fandt Sted. om den Mængde Skibe, der gik baade til

Ost- og Vestindien, og om de gode faste Priser, som

Varerne stod i. I Februar 1782 skriver han, at man
venter 11 Kina- og Ostindiefarere i dette Aar, at det er

mægtige Kapitaler, disse Skibe ville føre med sig, og at

Folks Velstand i Kjøbenhavn synlig forbedrer sig ved den

Velsignelse, som Handelen skaber ^^). Et andet Brev fra

Datiden taler om, at det er, som om hele Nationen var

vækket op af Søvn ved det umaadelige Liv, der var kom-

met i Handelen ^^).

Men det var for Danmarks særlige Vedkommende

udelukkende Kjøbenhavn, som Opsvinget knj^ttede sig til.

Kjøbstæderne stode helt udenfor det. Deres Omsætning

holdt sig stedse væsenlig indenfor de samme Grænser

som tidligere, altsaa til at tjene Penge ved at fore for-

skjellige Nødvendighedsartikler til Kjøbenhavn, til Handel

med Norge, som aldeles overvejende fik sin Korntilførsel

fra dem, og hvorfra de hentede en Del Trælast, endelig

til Udførsel af levende Kvæg og saltet Kjød. Denne

sidste Artikel var den eneste, foruden maaske Sild fra

Limfjorden, der spillede nogen Rolle ved Udførselen til

fremmede Lande, og Eegeringen var, som vi tidligere have

set, ivrig for at faa Handel hermed bragt i Gang. I Vir-

keligheden blev der i Aarene 1777 og 1778 udført 7338

Tønder saltet Kjød fra Aalborg, Randers. Aarhus og Hor-
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sens til Frankrig^*), og der tales paa denne Tid om store

Slagterier i jydske Kjobstæder. Udførselen til fremmede

Lande naaede i de 3 følgende Aar et samlet Omfang af

21226 Tdr., hvoraf formodentlig dog en Del er udført

over Kjøbenhavn^^). At der desuden ogsaa er sendt salt

Kjød til Vestindien, er en Selvfølge. Men det Helheds-

billede, vi faa af de danske Kjøbstæders Deltagelse i det

stærke Handelsliv, er meget ringe. Det staar i skrigende

^Modsætning til den umaadelige Yæxt ved Kjøbenhavn, at

for Kjøbstædernes Vedkommende steg Værdien af Indfør-

selen i Aarene fra 1776 til 1781 kun til 261000 fra

241000 Kdlr.; i 1782 sank den endog til 228000 Rdlr..

og vel hævede Udførselens Værdi i Tiden fra 1776 til

1781 sig fra 410000 Rdlr. til 501000; men i 1782 var

den nede paa 346000 Edlr. Der var kun en eneste Kjøb-

stad, som man kan sige virkelig drev Handel med Ud-

landet, og det var Aalborg. Den havde i 1776 en Ind-

førsel paa 108149 Rdlr.s Værdi, i 1781 paa 79470 Edlr.

og i 1782 paa 84881, samtidig med, at dens Udførsel naaede

til 65046, 91591 og 79465 Edlr. Man kan ved disse Tal

lægge Mærke til, at der i Aaret 1781 udførtes fra denne

By til Middelhavet for 52714 Edlr. og i 1782 for 57750

Edlr. Men dens Handel, det kan tilføjes, var dog i disse Aar

afgjort mindre, end den havde været i Aarene 1763, 1764

og 1765. Jyllands betydeligste Exportgjenstand til andre

Steder end Norge og Kjøbenhavn var endnu stedse Lan-

dets levende Kvæg. Udførselen deraf, der i Aarene 1772

til 1777 havde svinget mellem 5176 og 6792, steg i 1779

til 9604, i 1780 til 11685, i 1781 endog til 15430, hvor-

fra den igjen dalede til 9968 i 1782^^). Det var aaben-

bart den, der i 1776 lod Eibe og Kolding have en Ud-

førsel til en Værdi af 94903 og 98297 Edlr., i 1781 til

en Værdi af 190447 og 118462 Edlr. og i 1782 til en

Værdi af 114436 og 94408 Edlr.

Ved Sønderjylland og Holsten var der Stigen, skjønt
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langt fra som ved Kjøbenhavn. Medens Indførselen i det

førstnævnte Landskab i 1776 var af 445219 Rdlr,s Yærd

og ved Holsten af 265168 Rdlr.s, og Udførselen henholds-

vis sattes til 526953 og 360839 Rdlr.. regnedes Indfør-

selen i 1781 henholdsvis til 576810 Rdlr. og 434280

Rdlr. og Udførselen til 615006 og 434279 Rdlr.: ved

Aaret 1782 var Værdien af Indførselen henholdsvis 500486

og 564360 Rdlr. og af Udførselen 507137 og 795463 Rdlr.

Af Byerne havde Flensborg opnaaet en betydelig Indfør-

sel, nemlig i 1776 af 181528 Rdlr.s Værdi, i 1781 af

159564 og i 1782 af 173867 Rdlr.s Værdi; dens Driftig-

hed omtales lejlighedsvis af Kommercekollegiet, og der

nævnes, at fiensborgske Skibe bragte indenlandske »Pro-

visioner« i anselig Mængde til de vestindiske Øer. Men,

som man ser, der var dog ingen Stigen for dens Ved-

kommende i Løbet af de 6 Aar. Uheldigvis kjende vi

ikke Ind- og Udførselen ved den vigtigste By i Holsten,

nemlig Altona, der som Frihavn stod udenfor Toldomraa-

det, og som derfor heller ikke er medregnet i ovennævnte

Talangivelser. Vi kunne blot i Almindelighed sige, at

der efter alt, hvad vi hore, har været et betydeligt Op-

sving i den i disse Aar. Regeringen mente, at der burde

bevilges den alle tænkelige Handelsfriheder , for at den

skulde kunne holde sig ved Siden af Hamburg. Det vil

ogsaa erindres, at dens Skibes Drægtighed i Aarene fra

1777 til 1782 steg næsten til det firdobbelte*).

For Norges Vedkommende har Tiden langt fra været

udelt heldig i økonomisk Henseende. Det vidner om det

modsatte, naar den tidt nævnte Stiftamtmand Levetzau i

Aarene 1781 og 1782 i den ene Skrivelse efter den anden

taler om, hvorledes Trælasthandelen lider under den store

Søkrig, og, medens hans Skrivelser fra Aarene 1781 og

1782 ere fulde af Jammerklager over Dyrtiden og den

derved fremkaldte Elendighed, træffer man aldrig en Ytring

*) Se ovenfor S. 528.
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om, at. der dog ogsaa var det, som gav noget Lys. I

Jamiar 1782 skriver han, at, da Trælasthandelen standser

mere og mere, saa længe Krigen varer ^"), og denne Han-

delsbranche er den eneste, der bringer Penge her ind i

Stiftet (det store Akershus Stift), foraarsages derved en al-

mindelig Pengemangel, der har den største Indflydelse i

Landet. Denne Mangel, skriver han kort efter, er saa

stor, at endog de mest formuende Personer ikke kunne

faa Penge til Laans. Det kan nu ogsaa mærkes, at Told-

intraderne ikke hævede sig meget i Tiden fra 1776 til

1782, og, hvis man gaar Listerne over ind- og udførte

Varer igjennem, faar man det Indtryk, at Aarene 1777

—1782 slet ikke vise noget Fremskridt i Sammenligning

med Aar, der ligge forud for vort Tidsrum. I 1763 be-

regnedes hele Indførselen til Norge til en Værdi af

1,441823 Rdlr. og Udførselen til 1,612,430 Rdlr., i 1765

ansloges Indførselen til 1,825,576 Rdlr. og Udførselen til

1,895611 Rdlr. Det kan ikke kaldes nogen Væxt herfra,

naar man i 1776 har en Indførsel paa 894311 Rdlr. og

en Udførsel paa 1,505224 Rdlr., i 1781 en Indførsel paa

889990 Rdlr. og en Udførsel paa 1,830151 Rdh.-., samt i

1782 en Indførsel paa 1,263601 Rdlr. og en Udførsel paa

2,217714 Rdlr.^^). Ser man paa nogle af de vigtigste

Byer, møder man saadanne Talstørrelser som at, medens

Bergen i Slutningen af Frederik Vs Regering havde en

Udførsel paa mellem 7 og 800000 Rdlr. om Aaret og i

1765 en Indførsel paa 577146 Rdlr.s Værdi, i 1772 en

Indførsel til en Værdi af 320987 Rdlr. og en Udførsel af

613309 Rdlr., vare Tallene i 1776 340324 og 620741, i

1781 339258 og 789068 og i 1782 499622 og 1,221344. I

dette sidste Aar naaede Bergen højere op end i noget tid-

ligere; men ellers er Forskjellen paa disse Aar og Frede-

derik V's sidste Regeringsaar ikke stor. Ved Kristiania,

hvor der i 1765 var en Indførsel af Værdi til 276059

Rdlr. og en Udførsel af 175265 Rdlr.s Værdi, og i 1772
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en Indførsel til 182448 Kdlr. og en Udførsel til 143365

Rdlr., vare Tallene i 1776 102868 Edlr. og 147401 Edlr..

i 1781 115899 Edlr. og 133952 Edlr. og i 1782 129843 og

162450 Edlr. Et lignende Forhold viser sig ved Drammen

og Trondhjem, og tillige vil man lægge Mærke til, at

Tallet af de Skibe, der ind- og udklareredes ved de vig-

tigste Byer i I^orge, ingenlunde tog til i disse Aar, men

snarere tog af^^). Alt dette tyder aldeles ikke paa, at

Norges Handel har vundet ved den store Krig. Men ved

Siden deraf maa det stærkt fremhæves, at der, som vi

have set, fandt en anselig Forøgelse Sted af den norske

Handelsflaade, og dette viser paa uigjendrivelig Maade, at

Norge har taget en meget væsenlig Del i den fordelagtige

Fragtfart, der dreves under dansk Flag. Det er umuligt

andet, end at der ad den Yej er blevet tjent betydeligt af

norske Eedere og Søfolk. Og hertil maa føjes, hvad der

staar i nært Sammenhæng hermed, at Skibsbyggeriet vit-

terlig blev drevet med stor Iver. »Det er«, skriver Stift-

amtmand Levetzau (23. Novbr. 1782), »steget til en saadan

Højde, at der i alle Kjøbstæder bygges nye Skibe, og at

der end ikke kan bekommes saa mange Folk. som dertil

behøves: endog den, som næppe kan mere end hugge med

en Øxe, finder nu Fortjeneste«. Man har derfor ondt ved

at forstaa den stærke Klage over Pengemangel, som vi

have truffet Vidnesbyrd om, selv om ogsaa Djrtiden i

1781 og 1782 ganske vist har voldt store Pengeofre ^'').

Hvad vi i det foregaaende have set om Opsvinget i

de her omhandlede Aar, særlig i Kjøbenhavn, har tydelig

vist, at det overvejende var 2 Sider af Handel og Skibs-

fart, som det skyldtes, nemlig Fragtfarten og Transithan-

delen. Men uheldigvis afhang begge disse Handelsgrene

for en stor Del af, hvad der var ganske forbigaaende.

nemlig af Forholdene under den nordamerikanske Krig.

Man skulde tro, at enhver forstandig Mand maatte for-
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udse, at, naar Krigen endte, vilde den umaadelige Til-

væxt af sig selv falde bort. Der kunde naturligvis vært;

blevet knyttet Handelsforbindelser i Krigsaarene, som vildt-

kunne holde sig bagefter, naar de bleve brugte med Kløgt

og Omsigt; men i det hele og store var et Fald uund-

gaaeligt. Særlig paa Statens øverste Trin synes det umu-

ligt andet, end at Tanken maa have været henvendt her-

paa, og Guldberg var da heller ikke helt uden Blik derfor.

Der har allerede været Lejlighed til at nævne, at han.

efterhaanden som fiere og flere Stater bleve optagne i

Neutralitetsforbundet, saa, at denne Udvidelse af Forbun-

det skadede den dansk-norske Handel og Skibsfart. Der

kom Konkurrenter op, som man i Forbundets første Tid

havde været fri for. Saaledes begyndte Hamburg stærkt

at komme med i den neutrale Fart paa de krigsfurende

Magters Besiddelser i Vestindien, og der blev fra Altona

ivrig klaget derover. Imidlertid, trods dette var dog Skibs-

farten og Handelen, som vi have set, i Væxt indtil op i

1782. Derimod stod Krigens Ophør som en truende Sky

i Horizonten. I et Brev til P. Kr. Schumacher i Peters-

borg af 22. September 1781 taler Guldberg om, hvorledes

man, naar Krigen var endt, og de andre Xationers Skibs-

fart var begyndt igjen, vilde faa en Mængde Skibe til-

overs; men han haabede dog. at den slesvig-holstenske

Kanal da skulde yde Vederlag. Ogsaa naar han tænkte

paa at faa Kristiansand gjort til en Frihavn, laa der en

lignende Tanke bag ved dette. Men uheldigvis skulde der

komme ganske andre Ulemper frem end blot den, at en

Del Skibe kom til at ligge ledige. Der var nemlig det

saare uheldige, at de fleste Kjøbmænd aldeles ikke tog

Eeb i Sejlene, efterhaanden som Begivenhedernes Gang

mere og mere tydede paa, at Krigen snart vilde ende.

Da det var Kjøbenhavn, der uden Sammenligning havde

høstet de største Fordele af Opsvinget, var det ogsaa her,

at Kjobmændenes Holdning vilde faa mest at sige, og,
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naar man maa beundre den Driftighed og Snarraadighed.

hvormed de drog Fordel af de heldige Konjunkturer, saa

maa man tillige beklage, at de i ikke ringe Grad speku-

lerede vildt. Man faar det Indtr\'k, at de ligesom for-

vovne Spillere satte alt for meget paa et enkelt Kort.

De udvidede deres Spekulationer, men havde intet i Re-

serve, og de kunde derfor komme i største Forlegenhed,

naar der strømmede Fordringer ind paa dem, medens de

havde deres Kapitaler staaende i Ladninger, der endnu

ikke vare komne hjem, og som maaske vilde lade vente

længe paa sig.

Allerede i 1782 begj'ndte Rygter om den forestaaende

Fred at vække Uro paa den kjobenhavnske Børs og da

ogsaa hos Regeringen. Den 17. Oktober blev det derfor

liefalet, at 2 Tredjedele af Postkassens Beholdning hem-

melig skulde udlaanes paa vestindiske, asiatiske og øster-

søiske Aktier, naturligvis for at holde deres Kurs oppe.

Jo mere mangfoldige Aktionærers Vel afhang af, hvorle-

des det gik med de store Kompagnier, desto ivrigere holdt

Regeringen Øje med Aktiernes Kurs. Da saa disse i Slut-

ningen af Aaret faldt saaledes, at 22. December asiatiske

Aktier noteredes til 1338—1400, vestindiske til 500—600

og østersøisk-guineiske til 138—40, greb Regeringen for

Alvor til at ville hjælpe det vestindiske Kompagni, som

den holdt for mest truet. Det fik Udsættelse af Gjæld til

Banken og Ret til yderligere at trække hundrede Tusender

paa den, ja endog Tilladelse til i Kongens Navn at op-

tage et Laan paa en halv Million Rdlr. i Genua for at

kunne klare sine Betalinger ^^). Dengang vare allerede

Fredspræliminæreme fastsatte imellem England og Ameri-

kanerne (20. November 1782). og 2 Maaneder derefter (20.

Januar 1783) sluttedes, hvad der havde endnu større Be-

tydning for den danske og norske Handel. Præliminærenie

imellem England, Frankrig og Spanien. Virkningen viste

sig hurtis: derved, at Handelsforbindelsen med de krigs-
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førende iVlagters Kolonier i Vestindien ophorte. Et Re-

skript af 4. Marts forkyndte, at Frankrig havde forbudt al

udenlandsk Handel paa sine Kolonier. Dermed var den

Guldmine spærret. Den 3. September sluttedes den ende-

lige Fred i Versailles. Aktierne vare selvfølgelig, trods

fortsatte krampagtige Anstrængelser fra Regeringens Side

for at holde dem oppe, i Mellemtiden faldne mere og mere.

I Slutningen af November stod de asiatiske Aktier kun i

1000—1010, de vestindiske i 306—307, og de østersøisk-

guineiske i 106—107 Rdlr. De førstnævnte af dem kunde

altsaa ganske vist endnu sælges for en Pris, der var det

dobbelte af, hvad de lød paa, og begge de andre stod over

Pari; men deres Kurs havde dog undergaaet et overor-

dentlig stort Fald fra, hvad de havde staaet i, førend

Krisen begyndte. Samtidig var der ogsaa delvis Nedgang i

Indførsel og Udførsel. For Danmarks Vedkommende sank

Indførselen fra 3,441000 Rdlr.s A'ærd i 1782 til 2,548000.

deraf ved Kjobenhavn fra 3.213000 til 2,799000, medens

den ejendommelig nok steg for det øvrige Lands Vedkom-

mende fra 228000 til 259000. Udførselen sank fra 3,476000

til 2,785000, deraf ved Kjobenhavn fra 3,130000 til

2,534000, for det øvrige Danmark fra 346000 til 251000.

Derimod stillede det sig anderledes med den asiatiske

Handel, der ganske naturlig paavirkedes mindre af Freden

end den vestindiske. Her var der nemlig ligefrem Stigen.

Fra 3,484000 Rdlr. i 1781 hævede Indforselen sig til

5,915000 i 1783, og om Udførselen kan omtrentlig siges,

at, medens den i 1782 havde udgjort 3,585000 Rdlr., var

dens Værdi i 1783 ikke mindre end 5,281000 Rdlr. Reg-

ner man disse Beløb sammen med den øvrige Indførsel

og Udførsel, mærker man ikke nogen Totaltilbagegang.

For det øvrige Danmarks Vedkommende var Forskjellen

ubetydelig. Ved Hertugdømmenie steg Udførselens Værdi

fra 1,302600 Rdlr. til 1,341498 Rdlr. og Indførselens fra

1,064896 Rdlr. til 1,223867 Rdlr.: i Norge, hvor Indfør-
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selen i 1782 var af en Værdi af 1,263601 Rdlr. og Ud-

førselen regnedes til en Værdi af 2,217714 Rdlr., have vi

i 1783 1,368240 og 2,170239 Rdlr. Holdes disse forskjel-

lige Tal sammen fra 1782 og 1783, er det umuligt deraf

at faa noget Indtryk af Tilbagegang. Der er intet For-

hold imellem dem og saa den Synkning af Aktiepriseme,

som vi have set finde Sted.

Men det er dog en Kjendsgjerning, hvad netop det

sidste tyder paa, at den almindelige Tillid til Stillingen

var borte, saa snart det var klart, at der vilde blive slut-

tet Fred. I December 1782 saa en Kjøbmand som den

ovennævnte Konstantin Brun kun sort i sort. »Det ser<,

skriver han i et Brev fra Kjøbenhavn af 4. December

1782, »kun sørgelig ud med Handelen her paa Pladsen.

Baade de offentlige Handelskompagnier og de private Han-

delshuse have i den Grad fordybet sig i de vestindiske

Sager, at de nu kun kan høste Tab. Aktierne ere faldne

betydelig, og derved har ogsaa den offentlige Kredit lidt,

fordi enhver driver sin Forretning videre, end han har

Evne til. De vestindiske Produkter ere kun til at sælge

med stort Tab, og den store Masse, der er af dem, for-

øger Vanskeligheden ved Salget« ^^). Endnu værre blev

det, efter at Fredspræliminarierne vare sluttede 20. Ja-

nuar 1783, da det var klart, at baade Tiden for de gun-

stige Fragter og for en indbringende Handel paa Vestin-

dien var forbi. Og nu kom hertil, at ogsaa Landets Kre-

dit udadtil blev rystet af den samme Grund. Dermed

steg ogsaa den Mistillid, der var til de danske Seddel-

penge, — hvorom siden mere — , og saavel Vexelkursen

som Banksedlernes Kurs forværredes betydelig. Da der

saa kom en almindelig Krise rundt omkring i Europa

og i Amerika paa Grund af de helt forandrede Forhold,

som Fredslutningerne fremkaldte, steg Vanskelighederne

yderligere. Uheldigvis var det kun altfor sandt, hvad

Brun skrev i det ovennævnte Brev, at de Handlende havde



stigende Handelskrise. 643

overanstrængt sig. Adskillige af dem laa i Øjeblikket en-

ten inde med Varer, som de ikke kunde skaffe sig Penge

for, eller de ventede Skibe lijom med Varer, som de skulde

have solgt for at kunne betale, hvad lg skyldte bort i

Udland eller Indland. Nu strømmede Fordringerne ind

paa dem i et Øjeblik, da de stod med tomme Hænder ^3).

Et Vidnesbyrd om, hvorledes Paniken bredte sig højt op,

er, at Dronning Juliane Marie i Efteraaret 1 782 skjudte

sig med at pantsætte 400 vestindiske Aktier hos Skat-

kammeret for et Beløb af 200000 Rdlr., dels kontant, dels

i Obligationer-^).

Som det var at vente, søgte Grossererne da til Sta-

ten for at faa Hjælp ; det ene Handelshus efter det andet

mødte op med Jammerklager. Da oven i Kjøbet Banken

var kongelig, kom Henvendelser til denne om Laan til i

høj Grad at vedrøre Staten. Ogsaa kunde det siges, at

Regeringen ved at indbyde til Aktietegning til det ene

Handelskompagni efter det andet selv var optraadt som

»Griinder« og derved havde virket til at fremkalde den

Spekulationslyst, der nu truede med at faa farlige Virk-

ninger. Den var for saa vidt ikke uden et moralsk An-

svar, og det laa ogsaa af den Grund nær at vende sig

til den.

Det var da heller ikke forgjæves, at disse Henven-

delser til den fandt Sted. Guldberg, der nu raadede for

Statens Finanser, var fyldt af en sand Rædsel for maaske

at skulle se store Handelshuse styrte sammen. Det mente

han, var en Ulykke, der vilde bringe alvorlig Fare over selve

Statens Kredit. Allerede i Oktober 1782, da det begyndte

at se truende ud, havde et af de største Handelshuse,

Hemmert og Søn, henvendt sig til Kongen om et Laan

paa 80000 Rdlr. for at klare Udbetalinger, som det i

Øjeblikket ikke havde Kontanter nok til at bestride, og

Guldberg havde da ladet Kongen befale, at Laanet skulde

gives. Nu senere (den 28. Marts 1783) lod han udgaa en



544 Anden Bog. Syvende Kapitel.

Kabinetsordre til Overbankdirektionen ^^)
, der udviklede

det betænkelige i den hele Stilling, men ogsaa udtalte

Haabet om, at man ved Hjælp af et Laan paa 3 Mill.

Edlr., som man havde aabnet Forhandlinger om i Hol-

land, skulde faa Midler til at klare Vanskeligheden. Og

tillige indeholdt Kabinetsordren følgende for de faldefær-

dige Handelshuse godt varslende Ord: »I denne for Han-

delen og Staten højst vanskelige Tid maa gode Handels-

huse understøttes, om end Seddelstokken derved for en

kort Tid skulde formeres«. Altsaa, den Fare, der kunde

ligge i at forøge Massen af Banksedlerne, uagtet deres

Kurs var meget stærkt rystet, holdt han for mindre end

den, der laa i, at nogle store Handelshuse gik fallit eller

i, at Kompagniernes Aktier vedblev at falde. Derfor blev

Skatkammerdirektionen (12. Maj) bemyndiget til at laane

6—800000 Rdlr. i Banken, for at man derved kunde holde

det asiatiske Kompagnis Aktier mindst i en Højde af

950 Rdlr. og det vestindiske Kompagnis Aktier i en Højde

paa 400 Rdlr. ^^). Og derfor greb Guldberg ogsaa (23.

Maj 1783) til at lade nedsætte en Kommission, hvori for-

uden ham selv ingen anden havde Sæde end den ifølge

sin Stilling selvskrevne Kommerceminister Ernst Schim-

melmann, og den fik Bemyndigelse til at raade over en

Million Rdlr. af Bankens Midler til Hjælp for de truede

Grosserere uden at være bunden af Bankens Regler og

uden at behøve videre Ordrer. Millionen fik da ogsaa

Ben at gaa paa. Allerede den 14. Juni var den helt op-

brugt. Hvad det gjalt om for Summer, kan man se deraf,

at en Kjøbmand Bolten, tidligere Vinhandler, der maa

have været i høj Grad ^grata 'persona^- og ejendommelig

nok umiddelbart, førend det brasede sammen for ham, var

bleven hædret ved at blive gjort til Baron (19. Maj), fik

Laan paa ikke mindre end 700000 Rdl., et andet Han-

delshus fik lOOOOQ, et tredje et paa 130000. Ja, Statens

Laan strakte sig endogsaa betydelig ud over Millionen.
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Saaledes blev dens Kjælebarn, det vestindiske Selskab, for-

strakt med 200000 Rdlr., foruden at det fik en Præmie

paa 10 pCt. ved Udførsel af vestindiske Produkter 2^). I

Slutningen af Juli lob Banklaanene op til 1.688500 Rdlr.s^),

og senere i August kom der 280000 Kdlr. til som Laan

til Handelshusene Hemmert og Sun samt Brown. Hvor

trykkende Regeringen fandt det at maatte ud med de

mange Penge, viser en Kabinetsordre om dette sidst

nævnte Laan, hvor det med en næsten komisk Oprigtig-

hed siges: »Det er med megen Modbydelighed, at vi har

besluttet 200000 Edlr. til det Hemmertske Hus og 80000

til Brown ; 3''). Men den var kommen ind paa et Skraa-

plan, hvor det ikke var let at standse. Det samlede Be-

lob, som i 1783 udlaantes af Statskassen, udgjorde 2,116000

Rdlr. Guldberg naaede for saa vidt sit 3Iaal, som, takket

være Statens Indgriben, ikke mere end eet Handelshus

gik fallit. Handelsverdenen havde Grund til at være ham

taknemmelig.^^). Men Ulykken var, som vi senere ville

komme tilbage til, at de store Pengeofre, der vare bragte,

i betydelig Grad svækkede Statens Kredit og bragte Bank-

sedlernes Kurs til at synke.

Der er imidlertid endnu en Episode fra 1783. som.

selv om den ikke stod i Forbindelse med Krisen, hørte

med til det, der satte Handelsverdenen og da ogsaa Re-

geringen i Bevægelse. Netop samtidig med, at den be-

sluttede sig til at gjøre Kraftanstrængelser for at holde

de vaklende Huse oppe, kom det til en uhyre Skandale i

det asiatiske Kompagni. Efter at Stormene fra Halv-

fjerserne havde lagt sig, var der kommet en rolig Tid i

det store Handelsselskab, hvis Aktionærer kun havde Grund

til at glæde sig over den blomstrende Handel, som lod

dem faa rige Udbytter. Men saa viste det sig i Maj

1783, at Selskabets Kasserer, Bogholder og en af Direk-

tørerne havde dannet et Komplot om at besvige Kompag-

niet, og at de havde gjort det saa grundig, at Kasse-

Danmark-Norges Historie 17-20—1814. V. 35
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manglen lob op til 673737 Rdlr., med andre Ord til en

Sum, som efter Pengenes forandrede Værdi vilde være

over 3,300000 Kroner nu til Dags. Det er et af de største

Bedragerier, der nogensinde ere,begaaede her i Landet.

Da Kassemanglen blev opdaget, naaede man kun at

faa den ene af de skyldige, nemlig Kassereren med hans

Fuldmægtig arresterede. Bogholderen var flygtet til Sve-

rige, og den tredje, der var Medlem af Direktionen, havde

dræbt sig selv. Der opstod selvfølgelig en umaadelig For-

bitrelse hos Aktionærerne over dette kolossale Bedrageri;

men Forbitrelsen vendte sig om muligt mindre mod de

skyldige end imod 3 Medlemmer af den daværende Di-

rektion samt et Direktionsmedlem, der nylig var fratraadt,

fordi de ikke havde hindret, at Bedrageriet havde fundet

Sted. Efter hvad der senere blev oplyst, havde de i Vir-

keligheden ladet det skorte paa det fornødne Eftersyn;

men foreløbig havde man dog kun Formodninger i saa

Henseende at fremføre. Hovedsagen var ganske sikkert,

at disse Direktører, iblandt hvilke Ryberg var, hørte til

de største Handelschefer i Byen og formodedes at kunne

erstatte en stor Del af det tabte. Der blev strax raabt

paa, at de skulde staa til Ansvar for Pengene.

- Selvfølgelig blev Eyberg og de andre Direktører hede

om Ørene, og Ryberg ilede til Guldberg for, at han

skulde formaa Kongen til at tage ham og hans Kolleger

under sin Varetægt og ved et eller andet Tilbud blød-

gjøre Aktionærerne. Han fandt aabne Øren hos Guldberg.

Baade dennes godhjærtede og hjælpsomme Sind og hans

Frygt for, at nu ogsaa denne fatale Begivenhed skulde

bringe Ulykke over nogle af de største Handelshuse, gjorde

ham ivrig for at blande sig i Sagen, og hvilken Lejlig-

hed var der saa ikke her for ham, dengang afgjort Lan-

dets mægtigste Mand, til at bruge den kongelige Myndig-

hed for at faa de oprørte Bølger i det store Handelssel-

skab til at lægge sig! Han opsatte derfor en Kabinets-
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urdre, dateret 31. Maj, som ban lod oplæse i en General-

forsamling i Kompagniet. Denne Ordre var i sin Kjærne

i højeste Grad velvillig imud Selskabet. Kongen tilbød

her ikke mindre, end at, naar det ved tilbørlig Undersø-

gelse var vist, at Direktørerne burde lietale Interessenterne,

hvad der var tabt, og disse fastholdt deres Krav, vilde

han strax betale Kassemanglens Beløb, idet han bag efter

vilde holde sig til Direktørerne. Saafremt derimod Ak-

tionærerne besluttede at frafalde Tiltale imod Direktørerne

(og alene at holde sig til de skyldige og deres Boer),

vilde han forlænge Oktroyen med 10 Aar ud over den

Tid, den gjaldt^^). Altsaa Kongen vilde under alle Omstæn-

digheder yde Kompagniet Vederlag for Tab. Uheldigvis

var dette Tilbud svøbt i en Mængde moraliserende Tale-

maader i Guldbergs kjedsommelige sødladne Stil med For-

maninger til Maadehold og med Ytringer om de angrebne

store Grosserere »som værdige for os og nyttige for Sta-

ten«. Skrivelsen gav tillige nogle Forskrifter om, hvor-

ledes Kongen vilde have Sagen behandlet; men ganske

sikkert var den i høj Grad velment.

Den formaaede imidlertid ikke at bringe Ro i Ge-

mytterne. Kongens Tilbud om Oktroyens Forlængelse af-

vistes, og uden at der blev taget Hensyn til hans Til-

sagn om eventuelt at betale for de Direktører, man vilde

til Livs, vedtog man en Fremgangsmaade , som aldeles

ikke svarede til, hvad der var udtalt som hans Vilje;

Man vilde vedblivende holde sig til Direktørerne. Det

var, som om Kompagniet vilde vise, at det var et uaf-

hængigt Selskab.

Man maatte kjende Guldberg daarlig, naar man ikke

vidste, at dette i hans Øjne var en grov Krænkelse af

Kongens Værdighed. Han lod da denne befale, at der

skulde holdes Generalforsamling den 4. Juli »for at høre

og endnu erfare Hans Majestæts faderlige Ømhed for In-

teressenterne, Omhu for Kompagniet, og hvad videre Hans
35*
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Majestæt vilde lade dem bekjendtgjøre«. Aabenbart skulde

Sagens videre Gang afgjøres ved en Befaling ovenfra. Og

den mødte Guldberg personlig med i Generalforsamlingen.

Den Stil, hvori den af ham oplæste kongelige Ordre var

affattet, var den forunderligste Blanding, som man kunde

tænke sig, af næsten kjærlige Ord, af Irettesættelser i en

besynderlig skolemestererende Stil og af alvorlige Trusler.

»Vi have altid«, hed det blandt andet, »som hele Landet

veed, med al Naade været og er endnu Kompagniet be-

vaagen, dog at det aldrig mere kommer Yores Højhed saa

nær som denne Gang. Interessenterne vogte sig for denne

Helligdom«. Hvor skarpt dette end lod, viste Skrivelsen

dog, hvad der var Hovedsagen, at Kongen endnu fastholdt,

at, da hans Tilbud om Oktroyen var afvist, vilde han paa

visse Betingelser sikre Kompagniet Udbetalingen af hele

den Sum, som Direktørerne mulig vilde blive nødte til at

betale.

For den, der nu læser om dette, er der noget højst

besynderligt og noget ganske vilkaarligt i den Maade,

hvorpaa Kongemagten her optraadte i det, der var et

Kompagnis indre Anliggende; men Meningen var aaben-

bart saa god som vel muligt, og, tænker man paa den

hele Stilling i Ojeblikket i Handelsverdenen her hjemme,

bliver det forstaaeligt, at Guldberg kunde ønske at bryde

Spidsen af en Skandale, der unægtelig kunde blive farlig

for de store Handelshuse, hvis Chefer vare truede med at

se deres Formuer ødelagte.

Til al Lykke bojede Generalforsamlingen sig for den

kongelige Vilje, og Kompagniet lod tolke sin Taknemme-

lighed for det gjorte Tilbud. Sagen var vistnok ikke

endt hermed; det kom til en hidsig Pennefejde for og

imod Direktørerne, og den trak ud i Aarevis, indtil den

omsider endte i Vinteren 1786—1787 ved et Slags Forlig

imellem Direktørerne og Kompagniet; men den Fare, den

havde truet med. var drevet over. Guldberg kunde for
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saa vidt glæde sig: men unægtelig havde Staten ogsaa

paataget sig Pengeforpligtelser, der niaaske vilde blive

store ^^).

Hvilken Virkning dens Holdning til liandelsverdenen

i Aaret 1783 i det hele lik for dens Pengevæsen og Fi-

nanserne, ville vi senere komme tilbage til.

Ottende Kapitel.

Forhold og Træk af Livet i Kjøbenhavn.

l)et ligger nær, naar man har fulgt den økonomiske

Udvikling med Hensyn til Industri og Handel, saa at

vende Blikket til Byerne, der netop vare Hjemstederne

for alt, livad der hørte liertil, og at søge at faa et Ind-

tryk af, hvorledes Livet og Forholdene formede sig i dem.

Selvfølgelig tage vi dette i et saadant Omfang, at vi og-

saa nævne, hvad der her har udviklet sig i dem som en

Følge af andre Indflydelser. Vi ville først dvæle ved Kjø-

benhavn, det Sted i Kongens Eiger og Lande, hvor Livet

uden Sammenligning pulserede stærkest.

Guldberg har i et af sine Breve til Johan Biilow en

Del Aar senere med stærke Træk udmalet Kjøbenhavns

Elendighed i Aaret 1772. »Byen«, skriver han her, »var

ganske i Forfald, Gaardenes Pris var sunket omtrent ^/g

af deres forrige Værd. En Del af dem stod ledige, mange

nærsomme Borgere vare forarmede; . . . mange Lav jam-

rede sig for Brød og klagede derfor« ^). Man kunde tro,

at denne Skildring var overdreven, at Guldberg havde

brugt altfor stærke Udtryk, opfyldt som han var af Tan-
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ken om, hvorledes han selv havde skabt bedre Tilstande.

Men naar vi huske paa den grænseløse Forvirring, som

Struensee ved sin taabelig hidsige Gaaen paa havde bragt

i Næringsforholdene, og paa den almindelige Mistillid og

Fornemmelse af, at man i alt var paa gj'ngende Grund,

som hans Styrelse havde fremkaldt, peger allerede det i

samme Eetning som Guldbergs Ord. Vi vide desuden, at

1772 var et Dyrtidsaar, og, hvad vi læse om de nærmest

følgende Aar, der som forhen nævnt aldeles ikke vare

Opgangsaar for Kjøbenhavn, taler tydelig og klart om
daarlige Tilstande i Byen. I November 1772 høre vi, at

en Del af Brændevinsbrænderne havde maattet udtræde af

Lavet paa Grund af Fattigdom'^). Der klages gjentagne

Gange over det umaadelige Tiggeri og over den store

Masse fattige, som man døjede med-^) — i 1774 havde

Fattigvæsenet ikke færre end c. 8800 Mennesker at hjælpe

— , og det siges samtidig, at en stor Del af Indbyggerne

sad haardt i det i pekuniær Henseende og ikke vidste,

hvorledes de skulde klare sig, da Prioriteterne i deres

Ejendomme bleve opsagte'^). Endog om Bryggernes Lav,

der ellers havde gjældt for at være det mest velstaaende

i Byen, hed det nu. at de for største Delen levede i slet

Tilstand formedelst Mangel paa Næring, der næppe var

Halvdelen imod forhen'^).

Saa kom imidlertid Opgangstiden. Hvad man nu

end fra et nationaløkonomisk Standpunkt vil dømme om
Regeringens Industripolitik, saa maatte den virke til, at

der blev meget Arbejde for dem. som bleve knyttede

til de beskyttede Fabrikker, og i endnu højere Grad

maatte den stærkt tiltagende Handel og Skibsfart virke

til at skaffe Arbejde og Fortjeneste i vide Kredse. Byen

var efter en Maalestok som aldrig tidligere bleven en stor

Industri- og Handelsstad. og Livet baade i Havnen og

paa Gaderne maa have taget et betydeligt Opsving. Tjentes

der store Penge af Bvens vigtigste Pengemænd, saa



Opgangstiden i Kjøbenhavn. 6B1

sattes der tillige anselige Summer i Omløb iblandt alle

dem. der levede af Skibsfarten, og iblandt Byens Detail-

handlere og Haandvarkere. Det er, for at tage et enkelt

slaaende Vidnesbyrd om, hvorledes Pengeityrken tog til,

værdt at lægge Mærke .til, at, medens i 1772 en Tredje-

del af Aktionærerne i Asiatisk Kompagni vare fremmede,

saa gjaldt dette i 1783 kun om en Tiendedel") af dem.

Og naar efter Guldbergs Ord Gaardene i Kjøbenhavn i

1772 havde mistet omtrent en Tredjedel af deres Værd,

førte den Tilvæxt, Byen i 1780—81 fik paa »handlende

Beboere«, og Aktiernes Stigen til, at Huses og Gaardes

Pris i Løbet af et Par Aar steg til næsten det dobbelte ^).

Dette store Opsving prægede sig paa visse Maader

tydelig i Byens Ydre. Ved Nørrebro og Sortedamssøen

rejste der sig betydeligere Fabrikbygninger, end man hid-

til havde kjendt, og det voxende Handelsliv skabte en hel

Forandring af Havnens Udseende ved den Mængde nye

og store Pakhuse, der opførtes ved den. Det var et Slags

Sidestykke hertil, at man for at skaffe Pakhusplads helt

forandrede Brugen af flere anselige offentlige Bygninger.

Saaledes blev det store »Almindelige Hospital« i Amalie-

gade, som J. H. E. Bernstorff" havde faaet opført, nu i

1775 overladt den grønlandske Handel, der i 1781 igjen

maatte afstaa det til det østersøiske og guineiske Kom-

pagni, og i 1777 blev Søkvæsthuset (en Del af det nuvæ-

rende forenede Dampskibsselskabs Bygninger ved St. Annæ

Plads og Kvæsthusgade) overladt Generalmagasinet for

siden at gaa over til Kanalkompagniet. Naturligvis maatte

der saa skaffes Plads til de Lemmer og syge, som ved

denne Forandring bleve husvilde, og dette skete saa ved

det paafaldende Skridt, at Landmilitæretaten fik Befaling

til at rømme den store Sølvgadens Kaserne, hvor nu

Almindeligt Hospital fik Bo; Søkvæsthuset flyttedes til

Kristianshavn og fik her Hjem i Opfostringshusets Lo-

kaler. Til Vederlag gav Regeringen dette en Plads i



552 Anden Bog. Ottende Kapitel.

Store Kongensgade, der, hvor Kristians Plejehus hidtil havde

været, og dette sidste luaatte nu flyttes til den Del af

Sølvgadens Kaserne, som Almindeligt Hospital kunde und-

være. Men hvem der helt mistede sin Bagning, var Land-

militæretaten, et Vidnesbyrd om, hvor lidt de militære

Interesser i denne Tid stod i første Eække. Man maatte

gribe til at indkvartere Soldaterne omkring i Staden, en

Ordning, der kom til at volde forskjellige Bryderier.

Ved Siden af de Forandringer i Bygningsforholdene

og til Dels dermed af Byens Udseende, som Opblomstrin-

gen af Handel og Industri fremkaldte, kom den til at

opleve en, der havde en ganske særlig Aarsag. Den 31.

Marts 1779 sprang nemlig et Krudttaarn tæt ved Øster-

port i Luften, og foruden at en Del 3Iennesker bleve

dræbte eller lemlæstede derved, voldtes der en betj'delig

Skade paa Bygninger i vid Omkreds. Der maatte f. Ex.,

da Byens Beholdning af Glas langtfra slog til, indføres

600 Kister Vinduesglas fra Udlandet, for at man kunde

faa de ituslaaede Euder istandsatte, og betydelige Ombyg-

ninger maatte hnde Sted i Nyboder og tilstødende Kvar-

terer. En virkelig Eorskjonnelse lik Byen. da Kongen,

efter at de store Chausseer til Roskilde og Fredensborg

vare færdige, lod Magistraten vide. at han ønskede, at

Adgangen til Byen ved de forskjellige Porte blev smuk-

kere. Dette fremkaldte Anlæggelsen af de saakaldte smaa

Alleer udenfor baade Vester-, Nørre- og Østerport, som

endnu for ikke mange Aar siden have været en Prydelse

for' Indkjørslerne til Byen, og hvoraf der er nogle Rester

tilbage der, hvor man tidligere kom til Byen ved Vester-

og Østerport. Det kan i denne Forbindelse ogsaa nævnes,

at den for alle Kjøbenhavnere saa kjære Esplanade skriver

sig fra denne Tid.

Naturligvis medførte Handelsopsvinget og den dermed

følgende større Velstand ikke faa Forandringer i Leve-

maaden. Den stærke Indførsel af oversøiske Varer, der
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betegnede Slutningen af Tidsrummet, fremkaldte stigende

Smag for mange af dem. Kaffe- og Thedrikken skal have

taget stærkt til. og ikke mindre fandt Kndderier og ki-

nesisk Porcellæn. indiske Schaler og kinesiske Silketojcr

forøget Afsætning. I det hele blev Yellcvnet mere almin-

deligt, »Der er,« hedder det i et Brev fra 1780, »blevet

mange ret rige Folk, og mange nye Familier ere komne

til, som alle leve ret højt og vise, at de have havt an-

selig Fortjeneste. Borgere og Haandværksmænd have

under de blomstrende Tider, vi paa nogle Aar have havt.

levet paa Herrevis<w Det er et Vidnesbyrd om, hvorledes

Fordringerne til Livet i denne Tid steg i de højere Klas-

ser, at August Hennings, der kun var Kommitteret i

Kommercekollegiet, men unægtelig havde line Forbindel-

ser, mente, at man ikke kunde gifte sig med en mindre

Indtægt end 2000 Edlr. om Aaret*). Netop dette sti-

gende Vellevnet gjorde Regeringen mere og mere bange

for, at Kjobet af udenlandske Varer skulde bevirke, at

Pengene gik ud af Landet, en Fngt, der fremkaldte Lo-

ven af 20. Januar 1783 imod Overdaadighed.

Jo mere det virkelig var gode Aar, man altsaa havde

i Kjøbenhavn, desto mere forbauses vi over, at disse dog

ikke have sat noget Mærke ved Opførelsen af rige Privat-

bygninger. Det er først det sidste Afsnit af Kjøbenhavns

glimrende Handelsperiode, Tiden efter 1793, der kommer

til at opvise palæagtige Grossererboliger. Maaske varede

det første Afsnit, som vi her dvæle ved, for kort til at

fremkalde sligt. Man kan beklage det, for saa vidt Lan-

det dengang i Harsdorff havde en udmærket Arkitekt, der

vilde have været ypperlig skikket til at piyde Byen med

skjønne Privatbygninger. Xu brugtes hans Tid og Evner

mest til at bygge Pakhuse og udføre forskjellige Ombyg-

) Over 6000 Kr. i Sølvværdi og betydelig mere. naar man tænker

paa Pengenes større V^ærdi dengang i Sammenlignmg med nu

til Dags.
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ninger for det offentlige. En af disse er der dog, som man

bør lægge Mærke til, og det var den, som han i 1774

med Omsigt og vanlig Smag foretog af den allerede for-

faldne Tbeaterbygning, en Ombygning, der tillige med-

førte en betydelig Udvidelse af Tilskuerpladsen og Til-

føjelsen af vigtige Rum. En særlig Fortjeneste fik ban

desuden Lejlighed til at indlægge sig af Kjøbenhavns

Ydre ved at forhindre en Skandale. Baade Spiret paa

Rosenborg Slots store Taarn og Børsens Spir svævede

nemlig i Fare, da den ret talentløse Hofbygmester An-

thon foreslog, i Stedet for at reparere dem, at rive dem

helt ned og i det Sted lade Rosenborg Slotstaam nøjes

med en Ballustrade og Børsen faa en Kuppel (!) Lykke-

ligvis havde Harsdorff for kunstnerisk et Syn paa de to

skjønne Bygninger til at kunne gaa ind paa en saadan

Vandalisme, og det lykkedes ham at frelse de truede Spir.

Har Kjøbenhavn ikke i statelige Nybygninger et

Minde om de blomstrende Handelsaar, fik dets Omegn dog

et saadant at opvise. I 1781 kjøbte de Coninck Dron-

ninggaard, og her paa det smukke Næs, der strækker sig

ud i Furesøen. opførte han i en enkel, men ædel Stil,

den Bygning, der nu er kjendt under Navn af Næsse-

slottet, og af Omgivelserne skabte han et skjønt Parkan-

læg med alt, hvad der efter Tidens Smag hørte til sligt,

Søjler, Obelisker, Pavilloner, Tempelruiner o. a. m. , og,

hvad der var endnu bedre, med sjældne og prægtige Træer,

der her have udviklet sig heldig og give Parken en egen

Ynde Side om Side med den smukke Bøgeskov. En Ind-

skrift, han satte paa Fodstykket under en Søjle, taler den

Dag i Dag til Pris for Handelen og Søfarten, som havde

gjort ham rig nok til at forskjonne dette Sted.

Foruden de Forandringer, som det økonomiske Op-

sving fremkaldte i det kjøbenhavnske Liv. havde dette i

Aarene efter 1772 ogsaa paa anden Maade faaet et nyt

Præg. Efter alt, hvad man veed, har Kjøbenhavn før
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Halvfjerserne været, en kjedsommelig By. sum fremmede

fandt det temmelig utaaleligt at komme til. Der synes,

bortset fra enkelte intelligente Kredse, at have været no-

get stivt og usigelig filistrøst ved det selskabelige Liv med
Æde- og Drikkegilder blandt de mere velstaaende, med
tarvelige aandelige Fornojelser og med et Værtshusliv, der

ikke hævede sig over at slaa Tiden ihjel ved et Krus 01

eller for dem, der havde bedre Eaad, ved et Glas Yin.

Manglen paa offentlige Interesser virkede med til at ind-

snævre Synskredsen, og det selskabelige Liv kom desuden

til at lide ved, at Kvindekjønnet stod altfor langt til-

bage i Dannelse og Kundskaber. Det er tidligere omtalt,

hvor stærkt Sneedorff ankede herover og ki'ævede Foran-

dring heri^): men hans Ord havde været uden Frugt.

Struenseetiden havde bragt rigeligt Samtalestof og der-

med ogsaa skabt mere Bevægelse og Indhold i det sel-

skabelige Liv : men uheldigvis kom der hertil, som vi til-

strækkelig vide fra Flyveskriftlitteraturen og fra, hvad man
ellers horer om denne urolige Tid, en meget uheldig Lyst

til Sladder og Bagtalelse og til den tommest mulige Ræ-

sonneren om alt. Selv om det under alle Omstændighe-

der kan kaldes et Gode, at der var kommet Røre i den

døde Masse, kunde der være Fare for, at, efter at Struen-

see var styrtet', alt vilde falde tilbage til den ældre

Tids stive Spidsborgerlighed.

Det var derfor sikkert heldigt, at den udenlandske

Mode med at stifte Klubber forplantede sig til os. Man
ser dem begynde strax i den første Tid efter Struensees

Fald. De opstøde, kan man gjærne sige, ligesom af sig

selv. For Mænd, der paa offentlige Steder følte Trang til

at slutte sig sammen for at samtale om, hvad der inter-

esserede dem. eller for at more sig med hverandre uden

Vidner, var det utaaleligt at skulle være i Selskab med

alskens tilfældige Værtshusgjæster, og det laa da nær for

dem at se at faa nogle Værelser, hvor de kunde have det
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for sig selv. Naar dette skete, og de, der her mødtes,

enedes om visse Tider, da de vilde samles, og om visse

Bestemmelser for at faa lidt Orden i deres Sammenkom-
ster, var en Klub dannet. I April 1772 nævnes en saa-

dan paa Kristianshavn, der kaldtes den engelske Klub;

men langt mere bekjendt blev det saakaldte norske Sel-

skab, der dannedes samme Aar og i Virkeligheden var en

Klub. Her var det tillige den fælles Nationalitet, der

virkede til Samlivet, dobbelt paa en Tid, da en levende

Lyst til at føle sig som en egen Nation i den dansk-

norske Stat begyndte at slaa stærkt Rod hos Nordmæn-

dene. Faa Aar derefter (1775) oprettedes som et Slags

Sidestykke til denne Forening det danske litterære Sel-

skab, og dette gik hurtig over i den saakaldte Drejers

Klub, som paa flere Maader kom til at spille en Eolle i

Slutningen af det 18de Hundredaar. I de folgende Aar

opstod der saa den ene Klub efter den anden i Kjoben-

havn. og de naaede endog tilsidst et Tal af imellem 30

og 40.

Der skulde komme den Tid. da Klublivet med Eette

blev Gjenstand for skarp Kritik som skabende Driveri

og . ødelæggende Familielivet. Men i den første Tid var

det en berettiget Art af friere Sammenslutning iblandt

mere eller mindre aandelig interesserede Mennesker, der

under de behagelige Former, som en saadan Forening

frembød, nyttede deres Fritid til TJdvexling af Tanker og

til Forhandling om, hvad der kunde have eller endog lige-

frem burde have Interesse for dannede Mennesker. Det

hed, betegnende nok, i de Love, der i 1780 fastsattes for

Drejers Klub : >Fælles uskyldig Fornøjelse ved en ven-

skabelig og underholdende Omgang med Folk af god

Tænkemaade og sædelig Opførsel er Klubbens første Be-

stemmelse: at fremme al mulig Nytte er dens bestandige

Maal«. Derfor var det ogsaa i materiel Henseende Tar-

velighed, der prægede Livet i Klubberne, og at man til
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sine Tider samledes ved en Bolle Punsch og sang en

munter Vise, var saare langt fra at kunne kaldes Udskej-

elser. I det mindste Drejers Klub havde ogsaa til Maal,

ved en god Bogsamling at give Medlemmerne Lejlighed

til at gjore Bekjendtskab med, hvad der fremkom af in-

teressant i den nye Litteratur.

Der kan ingen Tvivl være om, at den Selskabelighed,

der udvikledes ved dette Klubliv, kom som et oplivende

Element, hvortil der var Trang paa en Tid, hvor Familie-

livet var stagneret i stive og kjedsommelige Former. Man
plejer, som det er vel kjendt fra Litteraturhistorien, at

fremhæve en sentimental taarevædet Følelsesfuldhed som

betegnende for Datidens Syn baade paa Kjærlighedslivet

imellem Mand og Kvinde og paa Yenskabet imellem dem,

der hørte til samme Kjøn. Foruden Digte ere ogsaa

Breve fra Datiden, til Trods for Bevarelsen af visse stive

Titelformer, prægede deraf paa en Maade, der gjør et for-

underlig fremmedartet Indtryk paa os; men hele denne

Aandsretriing hindrede ikke Selskabeligheden fra at faa et

lysere Præg. Der var dem, som ypperlig forstode at for-

ene begge disse Sider af Datidens Stemninger, og saale-

des som den unge Kahbek stadig at gaa med Goethes

Werther, — Forbilledet for Skildringer af den taarevæ-

dede Erotik — , i Lommen, og saa tillige at føle sig ud-

mærket vel ved en Samtale i en Klub om Litteratur og

Theater eller ved et muntert Lag om Aftenen.

Et nyt oplivende Element kom snart til, da man
i 1778 optog Musiken med iblandt de selskabelige For-

nøjelser i Drejers Klub, og da dette Exempel ogsaa

smittede stærkt til andre Klubber. Enkelte af disse tog

det saa at sige som en Hovedopgave at opføre Musik-

stykker, og i dem tik Koncerterne naturligvs en særlig

Betydning; men i de allerfleste Klubber blev det musi-

kalske Element holdt for at være et nødvendigt Led i

Glæderne, og idet Musiklivet her sluttede sig til, hvad
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der paa anden Maade fremkom af Koncerter, naaede

det at spille en saadan Eolle i Kjobenhavn, at det i

Slutningen af det Tidsrum, hvorom vi her tale. blev

sagt, at en Fremmed, der kom her til Byen, kunde gaa

paa Koncert hver eneste Dag i Ugen hele Vinteren igjen-

nem^).

Denne Udvidelse af Klubbernes Opgaver medførte og-

saa en ejendommelig Forøgelse af deres Medlemmers Tal,

idet Damerne, der fra først af havde været udelukkede

fra dem, kom med til de musikalske Fornøjelser, og der-

fra var Overgangen let til, at der blev holdt blandede

Selskaber og Baller. Men dermed vare Klubberne blevne

et endnu vigtigere Led i Byens selskabelige Glæder, end

de fra først af havde været, og oven i Kjøbet bleve de

desuden ogsaa mere og mere Steder, hvor adstadige Mænd
søgte hen for at faa sig et Slag Kort. Hvad man nu end

vil kritisere ved denne Udvikling, der kunde medføre ad-

skillig Flirt og Overfladiskhed , var den dog et Skridt

fremad til at føre Kvinderne bort fra det indsnævrende

der havde været ved deres tidigere Liv, og samtidig var

Klublivet, i det mindste i den Form, det havde i dette

Tidsrum, en afgjort Forbedring i Sammenligning med det

Værtshusliv, der før saa tidt havde holdt Mændene borte

fra deres Familier.

Spillede Musiken igjennem Klubberne en stigende

Rolle i det kjøbenhavnske Liv, gjaldt det samme i endnu

højere Grad om Theatret. Ligesom dets Bygning, hvad

allerede er nævnt, blev udvidet og omdannet paa hensigts-

mæssig Maade, saaledes frembød det en ret mærkelig

Blomstringstid ved den Samling af betydelige Kunstnere,

der optraadte paa Scenen i denne Tid og dannede et

smukt Led i den Kjæde^af ypperlige Skuespillere og Skue-

spillerinder, der saa godt som uafbrudt har strakt sig op

til vore Dage. Det var i denne Tid, at det kjøbenhavn-

ske Publikum begyndte at beundre Kunstnere som Fr.
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Schwartz og M. Rosing, og at det jublede for Karoline

Walter, dets erklærede Yndling, som det forbitret maatte

se Eickstedt fortrænge fra Theatret for at tilfredsstille en

rivaliserende Sangerinde, hvis Elsker han var. Det var

ogsaa en Tid, da den nationale dramatiske Digtning, der

ikke havde skabt noget betydeligt siden Holbergs Dage,

atter satte skjønne Frugter. "Wessels ^.Kjærlighed uden

Strømper« og Ewalds »Balders Død« og :>Fiskerne« op-

fortes i disse Aar. Sansen for Theatret var da tydelig

nok i stærk Stigen og skabte rigt Samtalestof. Under

Indflydelse deraf begyndte nu ogsaa de Skranker, der hid-

til havde skilt Skuespillere og Skuespillerinder fra det

gode Selskab, stærkt at falde.

August Hennings har i en utrykt Optegnelse rettet

et Angreb paa Stormændene her i Danmark i anden Halv-

del af det 18. Hundredaar, fordi de ikke havde søgt at

knytte jngre begavede Mænd til sig. Denne Bemærkning

er ikke uberettiget. J. H. E. Bernstorff lod vistnok den

ældre Sneedorff og Tyge Eothe høre med til sin Kreds;

men man mærker ikke noget til sligt senere hen. Der

var ikke en eneste af Stormændene i det Tidsrum, hvorom

vi her tale, som noget saadant laa for. Den ældre Schim-

melmanns rige Hus med sine mange Gjæster og Festlig-

heder ved forskjellige Lejligheder stod endnu dansk Aands-

liv helt fjæmt. A. P. Bernstorff gik personlig ganske op

i sine Forretninger, og hvor aandrige Damer end hans

Hustru og hans Svigerinde Louise Stolberg*) vare, saa var

den Kreds, der samlede sig i hans Hus, som allerede om-

talt, helt tysk. De højere Embedsmænd synes med deres.

efter Luxdorphs Kalenderoptegnelser at dømme, talrige

Middagsselskaber at have udgjort en ret afsluttet bureau-

*) Den samme som tidligere er nævnt som Louise Gramm. Hun
var en Søster til Kr. Reventlow og først gift med en Kammer-

herre ved Navn Gramm, der døde 1768, senere (1777) med Kr.

Stolberg.
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kratisk Kreds, og Adelen mærker man saa at sige slet

intet til i det ejendommelig kjøbenhavnske Liv, Men ej

heller de store Kjøbmænd synes at have dannet selskabe-

lige Centra for videre Kredse. End ikke om den mest stor-

slaaet anlagte af dem, de Coninck, vides noget i den Ret-

ning. Det blev derfor ogsaa uden Indflydelse fra rigere eller

højere staaende Kredse, at Livet udviklede sig i de bety-

deligste af de kjøbenhavnske Klubber. Men heller ikke

Universitetslærere træffer man der, i det mindste ikke i

den første Tid. Der var endnu for megen lærd Gravitet

over dem, til at de kunde være med i Klubsamlivet med

Mænd af forskjellige Klasser. Den vigtigste, om end ikke

den talrigste Del af Bestanden her var vistnok yngre Em-

bedsmænd. Netop ved deres rent borgerlige Oprindelse

bleve Klubberne under Tidens fremadskridende Udvikling

en god Jordbund for antiaristokratiske Stemninger og for

de Forestillinger om tredje Stands Betydning, som skulde

blive fremtrædende i det sidste Tiaar af Aarhundredet.

Men dette »bestandig borgerlige« Element, som be-

herskede Klubberne, var Loyaliteten selv overfor Konge-

huset. I 1778 f. Ex. holdt Drejers Klub en egen Fest til

Ære for Dronning Juliane Marie, og man træffer baade

»Kongens Klub« og »Kronprinsens Klub«. Fra den Side

set var der ingen Grund til paa højere Steder at ængstes

for disse Klubber; men Livet i dem bevægede sig dog

for meget paa egen Haand, til at det ikke skulde fore-

komme Guldberg, at der burde haves Opsigt med dem, og

det af selve Politimesteren. Én meget karakteristisk Ka-

binetsordre af 10. Maj 1780 til denne Embedsmand søgte

derfor ved flere Forskrifter at sørge for, at særlig ikke

Ungdommen skulde komme paa gale Veje. Det kræves

her, at »Formændene for Klubberne saa vidt muligt skulde

være Embedsmænd eller i det mindste Mænd af en agtet

Alder og sat Væsen og bekjendt god Opførsel«, og at

Klubberne skulde vedtage »saadanne Artikler, hvorved ikke
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alene smuk Orden, den værdige Sømmelighed og en an-

stændig Forlystelse kan fastsættes, men og skadelig For-

sommelse og Tidsspilde for Ungdommen forekommes, og

paa det bedste muligt denne slibrige A'der i fornuftige

og ansete Folks Selskab anføres til Sædelighed, Klogskab,

Ærlighed, Sparsommeligheds; ^"). Selv om Klubberne gan-

ske vist ikke bleve saa usigelig dydzirede, som Guldberg

krævede det, frembøde de i det mindste ikke i de Aar,

hvorom vi her tale , Exerapler paa Udskejelser i nogen

Henseende. Det, der i Virkeligheden kunde være betæn-

keligt ved dem, set fra Guldbergs Standpunkt, laa paa et

andet Punkt, hvor ingen Politimester kunde gribe ind.

Det laa i den Sans for forskjellige offentlige og sociale

Spørgsmaal, der nu var ved at arbejde sig frem ogsaa

igjennem Samtalerne i Klubberne, og som umulig kunde

lade sig indstramme af det Guldbergske Snørliv. I den

vigtigste af dem, den Drejerske, skulde det komme frem

igjennem Ønsker om Samfundsreformer, der aldeles ikke

stemmede med, hvad Guldberg holdt for det rette.

Medens Livet og Selskabsforholdene i Kjøbenhavn,

som vi have set, paa flere Maader frembyde Interesse, be-

høves der kun at siges nogle faa Ord om de kommunale

Tilstande. Det er allerede omtalt, hvorledes Reaktionen

efter Struensees Fald gjorde Ende paa meget af, hvad

der paa dette Omraade var blevet indført af U. A. Hol-

stein, men at den nye Magistrat med Overpræsident Braém

i Spidsen dog ingenlunde kom til at se Eeaktionen gaa

saa vidt, som den ønskede det. Ogsaa skulde den faa

Lejlighed til at mærke, at nogen friere Stilling med Hen-

syn til Selvstyre var det ikke Regeringens Agt at ind-

rømme Kjøbenhavn. Det er betegnende for, hvorledes

Guldberg vilde have, at Magistraten skulde opfatte sin

Stilling, naar det i en Kabinetsordre til den af 17. Au-

gust 1774 hed, at Kongen holdt sig forvisset om, at den

for alle Kjøbenhavns Indvaanere vilde være et Exempel

Danmark-Norges Historie 1^0-1814. V.
^°
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paa den dybe Undseelse og Underdanighed, der skyldtes

ham og hans Befalinger. Anledningen til den ret skarpe

Formaning, der laa bagved disse Ord, var aabenbart den, at

Magistraten havde vist, hvor lidet glad den var over, at

der var sket en ny Indskrænkning i, hvad der endnu var

levnet af tidligere Tiders Selvstyrelse. Regeringen havde

nemlig befalet, at Kjøbenhavns ligesom overhovedet alle

Byers Eegnskaber skulde indsendes til Eevision af Rente-

kammeret^^). Men sandt at sige føler man ikke megen

Sympathi med Magistraten, naar man ser den i en Fore-

stilling fra 1777 til Kongen »om Aarsagerne til Kjøben-

havns Velstands Aftagelse« fremsætte en Række Ønsker

eller Krav, der viste et Overmaal af snævert Syn. Den

vilde nemlig ikke have mindre, end at Danmarks Handel

udadtil skulde forbeholdes Kjobenhavn. Med Undtagelse

af det, der udførtes til Norge, hvad den dog var saa

god at ville tillade Kjøbstæderne at have Del i. skulde

efter dens Mening alle Landets Produkter føres til Kjo-

benhavn, og der skulde ligeledes Provinserne kjøbe. hvad

de trængte til af udenlandske Sager. Tillige krævede

den, at Landets egne Produkter kun maatte udføres med

indenlandske Skibe, og at Fabrikkerne skulde opmuntres

derved, at enhver, som kjøbte eller brugte udenlandske

Fabrikata, skulde være udelukket fra Indfødsretten (!).

Overhovedet maatte intet udenlandsk Arbejde indføres

o. s. V. Foruden det taabelige, der laa i dette til det

karikaturagtige tilspidsede Kjøbenhavneri, kom den hele

Motivering med den stærke Fremhævelse af Stadens til-

tagende Fattigdom frem paa et lidet passende Tids-

punkt, da det netop var nu, at dens Opgang stærkt be-

gyndte, og Forslaget blev da ogsaa afvist, efter at baade

Kommercekollegiet og Generaltoldkammeret skarpt havde

kritiseret det ^2^.

Noget nyt af Betydning grundedes ikke i denne Tid

paa det kommunale Omraade. Man holdt Sagerne gaaende.
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(let var det Hele. Kongen viste tiere Gange Byen \f\-

vilje ikke alene ved til forskjellige Tider at drage Omsorg

for, at der var Kornmagasiner, hvorfra der i paakommende

Tilfælde kunde sælges Korn til fattige Borgere, eller ved at

sørge for, at der i vanskelige Øjeblikke kunde være Brænd-

sel at faa til forholdsvis billig Pris, men ogsaa ved at

skjænke Pengegaver til Stadens Udgifter. Uheldigvis vare

disse Tilskud rigtignok en tvingende Nødvendighed, og

Magistraten vedblev at døje med ikke at kunne faa Ind-

tægterne til at dække Udgifterne. Det stod derfor ogsaa

stadig ringe til med Byens Ptenovationsvæsen og Gader-

nes Renholdelse. Kjøbenhavn var overhovedet, som for-

øvrigt de allerfleste store Byer i Europa, en lidet sund

By, hvor Dødsfaldenes Tal oversteg Fødslernes. Ogsaa fik

Magistraten en svær Opgave at løse, da i 1781 hele Fat-

tigvæsenet, der siden 177U havde staaet under Plejedirek-

tionen, blev lagt under den ^^).

Niende Kapitel.

Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark, Hertugdømmerne og Norge.

— Islandske Tilstande.

G.aa vi nu fra Kjøbenhavn til Kjøbstæderne i Kon-

geriget Danmark, bliver Indtrykket af, hvad talrige Akt-

stjkker fortælle, strax det, at der endnu herskede de

samme ynkelige og smaalige Forhold, som havde betegnet

Kjøbstadlivet i det mindste under hele Enevælden. Det

er allerede omtalt, hvorledes der nu som tidligere jamre-

des over aftagende Handel, og hertil slutter sig en Række

Klager over de trykkende Skatter og Byrder, baade over

Extraskatten og over Indkvarteringen eller over Indkvar-

36*
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teringsskatten. Man skulde tro, at Indkvartering af Of-

ficerer og Soldater maatte give Anledning til ikke liden

Fortjeneste for Detailhandlere, saaledes at det Besvær, den

medførte, rigelig opvejedes; men det omtales aldrig. En

Skrivelse fra Magistraten i Helsingør fra Januar 1773

skildrer de sørgelige Virkninger af Indkvarteringsvæsenet

ved at udtale, at »den Tilbagegang, der derved var kom-

men over Bj^en, havde gjort, at en Mængde Huse stod

ledige og forladte af deres forrige Ejere, uden at nogen

var i Stand til at kjøbe dem. og at, hvis der ikke skete

nogen Eorandring, vilde efter al Sandsynlighed den zir-

lige og bekvemme Stad blive underkastet total Euin og

forvandlet til en Bondeby eller Fiskerleje« ^). Hvor stort

et Tryk fremdeles Extraskatten i de smaa Kjøbstæder

gjaldt for at være, viser et saadant Træk, som at det fra

Kjerteminde udtales, at kun faa af Indbyggerne der kunde

betale den uden Udpantning ^j. Ikke mindre møder man

paa ny de vel kj endte Stridigheder imellem Borgerskab og

Magistrat, naturligvis især fordi denne ikke mentes at

være husholderisk nok, eller fordi Skatterne ikke paalig-

nedes retfærdig: vi træffe nu som i ældre Tid Exempler

paa Ulyst hos Borgere til at paatage sig offentlige Hverv

som Overformyndere eller Kæmnere, eller paa, at man

ikke havde hertil skikkede Folk.

Til alt dette kom saa Klager over almindelig Fat-

tigdom. Der tales saaledes i en Indstilling fra Viborg om
det i Elendighed og Armod nedtrykte Borgerskab; i Aal-

borg hedder det, at der herskede Armod, ligesom der her-

fra klages over den elendige, med store Huller opfyldte

Brolægning^), Fredericia er saa lidt i Stand til ved egne

Kræfter at kunne komme paa Benene, at tidligere Begun-

stigelser med Fritagelse af den halve Konsumtionsafgift

maa bevilges paa ny; man kan endnu træffe Byer. f. Ex.

Thisted, hvor det paa Grund af Fattigdom var alminde-

liart at tække med Straa: det vidner om rint^-e Kommunal-



Foiliold i Kjøbstæder i Danmark. ot)5

orden og Keiilighedssans. muw en l'l.ikiit i 1778 paabyder

Afskatfelse af den Uskik, at Svin oprodede (iaderne i Kjøb-

stæderne: nu som forhen omtales forfaldne Kaadhusbyg-

ninger, elendige, tilsandede Havne og forfaldne Skibs-

broer, som Staten maa bjælpe til at faa istandsatte, og

ligesom for at det nedarvede Indtryk af Kjobstædernes

(laarlige ForhoLl kan blive fuldstændigt, opviser ogsaa

dette Tidsrum en Række ødelæggende Ildebrande, en Følge

naturligvis af slette Bygningsforhold og usle Slukningsan-

stalter. Vi høre om saadanne Hjemsøgelser baade ved

Stege, Slagelse, Rødby, Stub])ekjubing, Løgstor og Varde.

Den egentlige Hovedaarsag til Byernes daarlige Til-

stand var stedse den, at de, saa længe deres naturlige

Kundekreds, Landbefolkningen, var nedsunken i slette Kaar,

hverken havde tilstrækkelig Afsætning til Omegnen eller

Tilførsel nok af, hvad de skulde handle med som Udfør-

selsartikler. og nedarvet var ogsaa Kjøbenhavns knusende

Konkurrence, en Følge dels af de større Kapitaler, der

vare til Raadighed her, dels af den heldigere Stilling,

Storindustrien i denne By havde, og af de Fordele, det

gav Kjøbenhavn, at det var Sæde for de store Handels-

kompagnier.

Men til Trods for de her fremhævede Skyggesider er det

dog et Spørgsmaal, om man dog ikke ogsaa kan tinde noget,

der peger i en bedre Retning. Var det end langtfra et

stort Fremskridt, at Skibenes Drægtighed ved de konge-

rigske Kjøbstæder steg fra 6931 Kl. i 1777 til 7596 i

1782. var det dog altid noget, og det har formodentlig

staaet i Forbindelse med, at Kjøbstæderne toge Del i

disse Aars fordelagtige Fragtfart. Naar man saa ogsaa

ser, at Konsumtionsafgifterne, efter i Aarene 1772 til

1777 at have været paa det nærmeste ens, stadig steg i

de følgende Aar indtil 1782, og det fra 179279 Rdlr. til

257786 Rdlr., synes denne Tilvæxt ikke at kunne forkla-

res paa anden Maade end derved, at Kjøbeevnen var
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voxet'*) Der er i denne Sammenhæng Grund til at minde

om, at nu som tidligere var Klagelysten ubegrænset, og

at man derfor let er udsat for at tage de officielle Jere-

miader for mere end det, de vare. Som et Fremskridt,

om end paa et helt andet Omraade end det økonomiske,

kan det ogsaa nævnes, at der nu saa smaat var ved at

udvikle sig en Provinspresse. Vi møde den baade i Odense,

i Viborg og i Aalborg, og, naar vi have set, at Regerin-

gen holdt det for nødvendigt flere Gange at gribe ind

imod Uge- eller Maanedsblade fra de to sidstnævnte Byer,

giver det Indtryk af, at større Sans for offentlige Forhold

var ved at udvikle sig i nogle Kjøbstæder.

Men endelig knytter der sig paa visse Maader Inter-

esse til Kjøbstadstyrelsen i denne Tid. Det er, som om
den evindelige Tale om Tilbagegang i Byerne har gjort

Regeringen dobbelt ivrig for at afværge, hvad der af Uor-

den i forskjellige Henseender kunde virke forstyrrende.

En kongelig Resolution af 5. Marts 1773 fastslog, at Ma-

gistraterne i alle Byer i Danmark og Norge skulde ind-

sende Byregnskaberne til Revision og endelig Afgj øreise

af Rentekammeret. Det er allerede blevet nævnt, at

denne Bestemmelse vakte tydelig Misstemning hos Magi-

straten i Kjobenhavn som stridende imod Byens gamle

Privilegier, og det har sandsynligvis heller ikke været til

Behag for Byøvrighederne rundt omkring i Danmark og

Norge saaledes at komme under skarp Kontrol: men der

er ingen Tvivl om, at det var til stor Gavn for Regn-

skabsførelsen i Kjøbstæderne og dermed for disse selv.

En anden Forandring vedrørende Styrelsen var den Ind-

skrænkning, der fandt Sted i Tallet af Borgmestre og Raad-

mænd i de danske Byer, noget som vi allerede før

have truffet enkelte Exempler paa. Rundt omkring bleve

Magistraternes Forretninger nu lagte under en enkelt By-

foged, som det derved blev muligt at lønne noget an-

stændigere, end Tilfældet tidligere havde været med Rets-



Kjøbstædernes Styrelse. 567

betjentene. Forandringer som de her anførte — deres

Hensigtsmæssighed ufortalt — vare nærmest et Skridt

videre nedad paa. Selvstyrelsens Skraaplan : men til Veder-

lag træffer man nu Udviklingen af en Institution, der

kunde tænkes at ville føre i den modsatte Retning, nemlig

Udviklingen af de »eligerede Mænds« Raad, Der er før i

dette Værk talt om den Eolle, disse havde spillet i Midten

af Aarhundredet^). Men ubestridelig hører man en Del mere

om dem i det Tidsrum, hvorom vi her tale. Det er klart,

at Stiftamtmændene have været ivrige for at faa dem ind-

førte i de B^^er, hvori man ikke for havde kjendt noget

til dem. De have rimeligvis ment, at det vilde være godt

at have dem som et kontrollerende Eaad ved Siden af

Magistraterne, og at den Indflydelse, de kunde udøve, dog

ikke vilde kunne være til Skade for den overlegne Myndig-

hed, de selv havde over Byerne. Denne Opfattelse deltes af

Kollegierne, og henimod 1784 vare de »eligerede Mænd« da

ogsaa indførte i saa godt som alle danske Kjøbstæder.

Undertiden vare de 6, undertiden 12 i Tallet, og der

kunde i en enkelt By være indtil 16 af dem. Paa nogle

Steder valgte Borgerskabet dem, andensteds var det Ma-

gistraten og selve de eligerede Borgere, der, naar en Plads

blev ledig, besatte denne; men i det mindste som Regel

krævedes Stiftamtmandens Stadfæstelse. Deres Virksom-

hed vedblev ligesom tidligere væsenlig at vedrøre Byernes

Finanser og Regnskabsvæsen. Særlig oplysende er maaske

en Instrux, som i Anledning af en Strid imellem de eli-

gerede Borgere i Nyborg og Byfogden der blev udarbejdet

af Fyns Stiftamtmand og stadfæstedes af Regeringen.

Den fastsatte, at i alle kommunale Sager, Markvæsen og

Indkvarteringsvæsen med indbefattede, maatte intet Spørgs-

maal af Vigtighed afgjores uden dem; naar de og Byfog-

den vare uenige, laa Afgjørelsen hos Stiftamtmanden.

Især skulde de efterse Ligningen og revidere Regnska-

berne, og uden deres Samtykke maatte Byfogden ikke
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lade nogen extraordinær eller betydeligere Udgift linde

Sted. Men naar det baade lieraf og af, hvad man ellers

hører, er klart, at de skulde se Magistrat og Bjfoged paa

Fingrene, hvad der paa sine Hteder kunde give Anledning

til ret bitre Sammenstød, saa maa det ikke overses, at de

ved Siden deraf ogsaa i Sager, der vare vigtige for deres

By, kunde optræde som Ordførere for dens Borgere over-

for Stiftamtmand og Eegering*^).

I disse Eaad, der altsaa bleve almindeligere og al-

mindeligere og ligesom fik fastere Fod under sig som en

livskraftig Institution, laa der, det bliver formentlig ind-

lysende, noget, som kunde tænkes under gunstigere For-

hold at ville kunne blive Grundlag for en fremtidig Selv-

styrelse.

Efter hvad der ovenfor er fortalt om Industrien og

Handelen for Sønderjyllands og Holstens Vedkommende,

er det klart, at der i Flensborg og Altona har været langt

mere Velstand end i nogen af de kongerigske Kjøbstæ-

der*). Kiel indtog som Universitetstad en fremragende

Stilling, men var endnu ikke i stærk økonomisk Opvæxt,

og i de mindre Byer vare Forholdene, i det mindste for

en Del, næppe synderlig større og rigere, end Tilfældet

var med Byerne i selve Danmark. Som en Helhed maa

Kjøbstæderne hernede dog have været mere velstaaende

end de kongerigsk danske og de norske. Derom vidner

det, at Overskattedirektionen i 1773') foreslog, at der

skulde rejses et Laan hos dem paa 400000 Rdlr. foruden

•) Hvor ringe det imidlertid selv i Flensborg stod til med aan-

delig Sans, viser et saadant Træk, som at Tyske Kancelli i

1781 holdt det for umuligt, at mere end een Boghandler kunde

bestaa i Flensborg, Haderslev, Tønder og Sønderborg, alle

tilsammen regnede (T. K. 20. Juli 1781).
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et paa 200000 i Altona. Paa sligt havde der umulig

kunnet tænkes ved Kjøbstæderne i de tvende Kongeriger.

Med Hensyn til Kommunalstyrelsen frembud Byerne

dernede flere Paralleller til, hvad vi kjende fra selve

Danmark; men Statholderen dannede en egen højere

Autoritet over dem, i Stedet for at Stiftamtmændene ind-

toge en saadan i de tvende Kongeriger. Der blev tydelig

nok ved de slesvigske og holstenske Byer holdt stærkere

paa Bevarelsen af Bymagistraterne i deres ældre )Skik-

kelse med Borgmestre og Kaad, end Tilfældet var i Dan-

mark. Selv om det ved flere Byer tilkom Kongen at ud-

nævne Mænd til at beklæde disse Stillinger, for ikke at

tale om, at han besatte Pladsen som Overpræsident i Al-

tona, var der ved Siden deraf Byer. hvor enten Borgme-

sterstillingen eller Pladsen som Raadmand besattes af

selve Magistraten og kun stadfæstedes af Kongen, efter at

Statholderen var hørt; i andre Byer indstillede Magistra-

ten, naar en Eaadmandsplads var ledig, to af de udvalgte

Borgere — de fandtes nemlig ogsaa hernede — til Stat-

holderen, som da udnævnte en af dem til at beklæde

Pladsen. Det gik saaledes temmelig forskjellig til i de

forskjellige Byer. I det hele synes der ved en Del Kjøb-

stæder at have holdt sig større Levninger af gammel Selv-

styrelse end i Kongerigerne.

Det Billede, vi have faaet af Tilstandene i Kjøbstæ-

derne i Kongeriget Danmark, har i meget sit tilsvarende

i, hvad vi høre om, hvorledes det saa ud i de norske

Byer. Dog ere Trækkene i Billedet her fuldt saa marke-

rede, en Følge dels af, at de større Byer i Xorge stod

betydelig over selv de vigtigste af de danske Kjobstætler.

dels af, at de svære Dyrtidsaar 1771 og 1772 samt 1781

og 1782 satte dybere Spor i ^''orge end i Danmark, og

det ikke alene, som ovenfor nævnt, paa Landet deroppe,

men ogsaa i Bveme.
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Det første og maaske mest iøjnefaldende Lighedspunkt,

vi kunne nævne, er Klager over slette Forhold i forskj el-

lige Retninger. Det var, hedder det strax fra forst af fra

de norske Bjer rundt omkring, umuligt at bære de Byrder,

Staten paalagde dem, og dette virkede aabenhart med
til. at Extraskatten, som før omtalt, ophævedes i 1772.

Samtidig vil det erindres, at den kritiske Stilling overfor

Sverige, der strakte sine Virkninger lige ned til 1774.

fremkaldte et Indkvarteringstryk baade i Kristiania og i

forskj ellige Byer i Smaalenenes Amt, der blev saare pin-

ligt og paa mange Maader skabte Vanskeligheder. Men
dette var dog heldigvis ifølge sin Natur forbigaaende.

Betænkeligere var det derimod, at ogsaa de nedarvede

gamle Byskatter paa sine Steder føltes som et svært Tryk.

Saaledes kom det f. Ex. i Stavanger i 1773 i Anledning

af dem til ligefremme Voldsomheder, og det viste sig i

de følgende Aar umuligt at faa dem ind undtagen ved

Udpantning^). Stor Vanskelighed kostede det ogsaa rundt

omki'ing i Byerne at faa indkrævet den Brandhjælp, der

efter gjældende Bestemmelser skulde ydes som Understøt-

telse i Anledning af en stor Brand, som i 1771 var over-

gaaet Bergen. Der sattes i flere Byer den mest haard-

nakkede passive Modstand derimod.

Aarsagen til alt dette laa i den »Uformuenhed«, som

det blev paastaaet. at Byerne i det hele led af. og Sand-

heden heraf maa man sige, at selve Stiftamtmændene be-

vidnede for flere Byers Vedkommende. Det var unægte-

lig en Ulykke, at f. Ex. Frederikstad endnu ikke var byg-

get op siden dens Brand 1764, og destoværre havde den

i 1772 afsatte Stiftamtmand Storm bedraget Byen for

hele den indsamlede Brandhjælp. Forholdene i den vare

derfor jammerlige, og det holdt haardt at faa den arbej-

det i Vejret^). Ogsaa ved Frederikshald taler Stiftamt-

manden om slet Tilstand. Ingen By i Akershus Stift,

skriver han. er for nærværende Tid i saa ussel en For-
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fatning som den. Om Tønsberg tales der i omtrent lige

saa stærke Udtryk, og i Stromsø klage Borgerne endog

helt op til 1782 over deres aftagende Tilstand. Og nu

det ulykkelige Skien, der i Aaret 1777 bkv rammet af en

Ildebrand, saa ødelæggende som faa af dem. der have

hjemsøgt de norske Byer. Det siges, at c. 2000 Menne-

sker, altsaa den langt overvejende Del af Byens Indbyg-

gere, bleve husvilde.

Ved Siden af alle disse uheldige Træk om sønden-

fjeldske Byer lyder det som en Undtagelse om det lille

Holmestrand, at Handelen her daglig bliver større og

større, og det tager sig næsten ud som et Kuriosum, naar

det ridende grønne Borgerkorps i Bragernæs i 1774 an-

søger om at faa Lov til at bære ægte Guldgaloner paa

sine Uniformer^"). Helt forarmede have da de gode Bor-

gere ikke her kunnet være.

Mere overraskende end, hvad der fortælles om de

mindre Byer, er dog det, vi høre om Tilstanden i Kristi-

ania og Bergen. Det vilde holde haardt at finde en eneste

Udtalelse vedrørende disse to Byer, afgjort de to vigtigste

i Norge, som ikke peger i uheldig Retning. For Kristianias

Vedkommende var det i den første Tid efter 1772 en Følge

af. at baade Dyrtiden og Rustningerne imod Sverige paa flere

Maader skabte et stærkt Tryk ^^) : men det synes ikke. som om

de følgende Aar bragte stor Lettelse. Foruden at den davæ-

rende Stiftamtmand Levetzau i sine Indberetninger ikke alene

taler om Trælasthandelens Aftagelse, men ogsaa om, at

Kornhandelen var aldeles ødelagt, fremhæver han ogsaa

gjentagne Gange, at Kristiania var overvældet med Ud-

gifter og derfor ikke havde Raad til det nødvendige ^'^).

Tydelig nok voldte netop denne Mangel paa Velstand i

Byen jævnlig den energiske Mand Vanskeligheder med at

faa indført forskjellige Forbedringer i Forholdene, som

han ansaa for nødvendige. Det gik endog saa vidt, at

Byens eligerede Mænd vilde modsætte sig, at han kunde
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faa ansat en :^ duelig og examineret Jordemoder c, hvad

man hidtil havde savnet ^^).

Byen gik vistnok paa nogle Maader frem. Den tik

blandt andet flere Lygter og flere Vægtere, Politivæsenet

blev forbedret, og der blev oprettet et Opfostringshus,

hvortil Grunden skjænkedes af det offentlige, og som blev

stillet under Stiftsøvrigheden. Børnene skulde her opdra-

ges indtil deres Konlirmation, og derefter skulde Drengene

sættes til Haandværker, Søvæsenet eller anden nyttig Haand-

tering, Pigerne fæstes i stadig Tjeneste ^^). Men det gik

dog kun saare smaat, og hvor umaadelig tarvelig det stod

til i Byen, viser blandt andet et saadant Træk. som at

der aldeles ikke fandtes nogen blot taalelig Gjæstgiver-

gaard^^). Ogsaa har efter Levetzaus Udtalelse Brolæg-

ningen i Byen været gyselig ^^).

Da imidlertid Trælasthandelen, om end i Tilbage-

gang, dog stedse var anselig, fandtes der utvivlsomt Mænd

med betydelige Formuer, fremfor alle Bernt Anker. Kri-

stianias bekjendteste Patricier fra Slutningen af det attende

Aarhundrede, om hvem det siges, at han i 1775 udførte

Trælast for 60000 Lstr. ^^). Det selskabelige Liv har i disse

mere velstaaende Kredse sikkert ganske bevaret det Præg

af et vist hyggeligt Yellevnet, der havde udviklet sig i

de nærmest foregaaende Tiaar. Af Forlystelser udenfor

Middags- og Aftenselskaber vedblev man at have musi-

kalsk Nydelse i Koncerter, der stadig bleve holdte, jævn-

lig med Medvirkning af tilrejsende Virtuoser. Et For-

søg, som en Morten Nyrenbach i 1772 gjorde paa at

give »danske Skuespil med norske Kunstnere« (især Hol-

bergske Komedier), niaatte hurtig standse af pekuniære

Grunde, og Optræden af fremmede »Komediantspillere«,

Linedansere og Taskenspillere o. a. 1. hindredes, da et

Reskript af 11. Juni 1772 og en Forordning af 27. Ok-

tober 1773 kaldte det gamle Forbud fra Kristian VI"s Tid

imod alt sligt til Live igjen. Til Vederlag stiftede Herrer
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Og Damer af Kristianias lineste og rigeste Kredse »et

dramatisk Selskab«, iblandt hvis vigtigste Medlemmer

Bernt Anker var. Hver anden Uge gaves i dette Selskal)

»Komedie^, hver anden Uge holdtes Bal^). Dette sidste

Træk viser tydelig Indflydelse fra de kjobenhavnske Klub-

ber. For Gvrigt foltes det stadig, hvor langt man var til-

bage med Hensyn til boglig Knndskab og Dannelse, noget,

der naturligvis stod i Forbindelse med Mangel paa Under-

visningsanstalter, der førte ud over, hvad der kunde læres

i Latinskolen. Levetzan har saaledes fremhævet, at først

i 1778 begyndte en Boghandler at lade nogle af de bedste

danske Ski'ifter komme til Byen; indtil da havde man
været ude af Stand til at faa en eneste ny udkommen

Bog i Kristiania uden at forskrive den langvejs fra '^).

Det var under disse Forhold sikkert et Gode, at Byen ved

den afdøde Kancelliraad Karl Deichmanns Testamente fik

hans forholdsvis anselige Bogsamling som et Slags offent-

ligt Bibliothek.

Bergen var, som det vil erindres fra Folketællingen i

1769, en Del større end Kristiania, og den stod betydelig

højere som Handelsstad; men ogsaa fra den lyder der

Klager, og Forholdene synes der paa flere Maader at have

været vanskelige. Den Ulykke, Byen havde lidt ved en

ødelæggende Hdebrand 1771, havde den aabenbart ondt

ved at forvinde, og Virkningerne deraf spores paa for-

skjellige Punkter^"). Under disse Forhold høre vi, at i

Februar 1772 vidste man ved Fattigvæsenet hverken ud

eller ind, dels paa Grund af Indbyggernes Uformuenhed,

dels som en Følge af Uvillighed til at betale-^). Faa

Maaneder efter kom der et Andragende fra Byen om, at

de udvalgte Borgeres Tal maatte blive nedsat fra 16 til

2, og som Grund dertil anførtes Borgerskabets Svækkelse

baade paa Antal og Formue som en Følge af de sidste

Ildebrande; man havde, blev der sagt. svært ved at tinde

saa mange »anselige og vederhæftige Borgere ^<. Tallet
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blev da ogsaa nedsat, om end ikke til 2, saa til 4--).

Det samme Besvær, som det i forskjellige andre Byer

kostede at faa Brandhjælp opkrævet til dem, der havde

lidtved den store Ildebrand 1771 i Bergen, havde man at

kæmpe med i selve denne By hos dem, som Branden

havde skaanet, og man maatte gribe til Udpantning for

at faa, hvad de skulde betale ^^). Det kom til et forme-

ligt Opløb i den Anledning. I 1781 berettes det, at paa

Grund af de »mislingede« Fiskerier saa man sig ikke i

Stand til at holde en Friskole, »der grundede sig paa

Indvaanernes Goddædighed«, paa den rette Fod^^).

Det var ogsaa Vidnesbyrd om alt andet end Velstand

og den dermed forbundne naturlige Lyst til at holde god

Orden, naar Stiftamtmand Schousbo i 1777 indberettede,

at han ved sit Komme til Byen et Par Aar i Forvejen

kun havde fundet faa af de private Gadeløgter antændte,

og at ingen af de 40 offentlige, som hans Formand havde

anskaffet, bleve brugte-^). Det var fremdeles nødvendigt

at skride ind imod en saadan Uskik, som at Almindin-

gerne opfyldtes med Tømmer, og at Urenlighed henlagdes

paa Gaderne 2^). Til disse Ulemper kom en vis Ureger-

lighed hos en stor Del af Befolkningen, som aabenbart

er' bleven næret ved Mangel paa Følelse af Velvære.

Voldsomme Optrin, hvori en Mængde af Indbyggerne toge

Del, fandt saaledes i 1773 Sted imod Toldbetjente, som

havde opdaget en betydelig Toldsvig 2^). Der viste sig

ved denne Lejlighed et foruroligende Sammenhold imel-

lem Borgerne, som aabenbart nødig saa sligt blive

straffet. Meget skarpt udtales det i den Anledning af Ge-

neraltoldkammeret: »Saa mange Opløb og Tumulter i

ældre og nyere Tid vidne noksom om, at denne By er

opfyldt med en ligesaa ryggesløs og til Voldsomhed dis-

poneret som talrig Almue« '^^). Særlig hedder det om
Ungdommen i Byen, at den er saa »henvendt til Ledig-

gang, at den ej ved Overtalelser samme vil forlade« ^^),
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Og den fulgte da ogsaa trolig det af de ældre givne Ex-

empel paa Balstyriglied ved i et saadant Omfang at

gjøre Spektakler paa Gaderne, at der ved et formeligt

Reskript maatte trues med ret alvorlige ^^tratfe^"). Naar

man ser, hvor noje der blev trufifet Bestemmelser om
:s>Vagt og Rundgang« af Borgervæbningen i Byen^^), giver

ogsaa det Indtryk af, at det ikke liar været helt let at

holde Orden i denne By. Den har i saa Henseende ikke

mindre end ved sin Handel indtaget en fremragende Plads

blandt baade norske og danske Kjøbstæder.

Ulige bedre end i Bergen synes det at have staaet

til i den tredje vigtigste By i Norge, nemlig Trondhjem,

hvorfra der mærkelig nok ikke klages. Her maa man an-

tage, at Folk have været nogenlunde tilfredse. De for

ikke mange Aar siden til Byen testamenterede Angellske

Legater vare aabenbart et stort Gode for Byen, og det

Exempel, der her var givet, fulgtes, om end efter en

mange Gange mindre Maalestok, i dette Tidsrum, da en

af Byens Borgere testamenterede den 10000 Rdlr. til of-

fentlig Brug32-)_ j)gP kommer ogsaa et Pust af Frisk-

hed deroppe fra. naar man horer, at den daværende Rek-

tor, Laurids Smith, en dansk født Mand, fandt meget le-

vende Tilslutning, da han efter Forbilledet fra Drejers

Klub i 1783 stiftede en selskabelig Forening, hvor, som

han selv skriver, »Stivheden faldt bort og Generalen spil-

lede sit Parti Billard med Studenten« ^^).

Hvor stærkt et Indtryk vi end ved næsten alt, hvad her

er fremhævet, have faaet af fattige og vanskelige Forhold i

norske Byer, maa man ved disse, ligesom ved de danske

Kjøbstæder, huske paa, at det altid er Manglerne og

Skyggesiderne, der træde stærkest frem i de officielle Akt-

stykker. Dette gjælder ikke alene om Indberetninger og

Udtalelser fra Byernes Magistrater, men ogsaa om, hvad

der fremsættes af Amtmænd og Stiftamtmænd. Under de

Vanskeligheder, de havde at kæmpe med, kom de til at
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male med sorte Farver. Der kan være god Grund til

overfor alle de fremhævede mørke Sider atter her at minde

om den overordentlige Tilvæxt, som Norges Skibsfart vit-

terlig havde i Aarene 1777 til 1782, og som med fuld-

stændig Sikkerhed tyder paa, at der er tjent gode Penge

ved Fragtfarten: men disse Penge maa netop være gaaede

i Kjobstadmændenes Lommer. Fremdeles er det her, lige-

som ved de danske Kjobstæder, naturligt ogsaa at lægge

Mærke til Komsumtionsafgifterne. Medens disse i Aarene

1772—76 udgjorde fra 60654 til 68713 Rdlr., stege de i

de i de følgende Aar indtil 126134 i 1780. Dette maa
nødvendigvis ligesom Stigningen ved de danske Kjøbstæ-

der opfattes som et Vidnesbyrd om voxende Kjøbeevne,

altsaa om større Velstand^*). Vistnok fremkaldte de to

svcære Dyrtidsaar 1781 og 82 en aSTedgang til 98865 og

94880 Edlr. ; men derpaa er der igjen en Stigning til

104063. og selv disse Aar vise en forholdsvis stor Til-

væxt i Sammenligning med Beløbet i 1776. Man maa

derfor tænke sig, at der har været adskillig Velstand i

Kjøbmands- og Skibsrederklassen rundt omkring i Byerne,

og ligesom foruden Bernt Anker ogsaa andre af de store

Trælasthandelsfirmaer (som f. Ex, CoUett & Leuch) i Kri-

stiania gjaldt for anselige, kan der fra Bergen nævnes

saadanne Enkeltheder, som at en Kjøbmand her, Danckert

Krohn, i 1779 ejede en Kapital paa 208000 Edlr., der i

de følgende Aar rask steg indtil 294000 Edlr, i 1785, og at

man ved Opgjorelse af en anden Kjøbmands Bo sammesteds

i 1785, der maa være samlet i de foregaaende Aar, faar

Indtryk af en meget solid Velstand ^^). Ved Trondhjem

tyder det paa Foretagsomhed, at Folk der tænkte paa at

oprette et Brandassurancekompagni for Varer og Effekter

og et Bankkontor, en Plan, Eegeringen stillede sig vel-

villig tiF^). Selv om man sædvanlig har overdrevet Be-

tydningen af den nordamerikanske Frihedskrig for Norges

voxende Velstand, maa man heller ikke af Klagerne i
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Aktstykkerne lade sig forlede til at tro for daarlig om
Tiden fra 1772 til 1784. Det var desuden, det bor sikkert

ogsaa tilfojes. især i de forste Aar efter 1772, at Klagerne

over Tilstanden lød stærkest.

Samtidig er en Parallel med de danske Kjøbstæder

tydelig at folge for Kommunalstyrelsens Vedkommende.

For det forste med Hensyn til Forholdet imellem Byerne

og Stiftamtmændene, der tidt og vist med god Grund

brugte den Myndiglied, de havde over Kjøbstæderne, til

at gribe ind i disses Forhold og holde Hus med daarlige

Magistratsembedsmænd. Sædvanlig vare de selv Gjen-

stand for en endog devot H3^1ding fra Byernes Side; men
det kunde dog ogsaa hænde, at de kom i ligefrem Strid

med disses Magistrater, en Strid, hvori de selv imægtelig

vare den stærkere Part. Større Interesse har det imid-

lertid at følge Udviklingen af de eligerede Mænds Raad,

Ogsaa i N^orge blev Indførelsen af dem almindelig i de

Aar, vi her have at gjøre med. Levetzau skriver endog ^*'),

at han har indført dem i alle Byer, hvor der fattedes

saadanne. Sædvanlig var der 6 af dem, i Kristiania ved-

blev der at være 12 ligesom tidligere, i Bergen blev Tallet,

som allerede nævnt, fra 16 sat ned til 4. Selv om der ikke

helt mangler Exempler paa, at Stiftamtmænd have ladet

Bybefolkningen som Helhed komme til at udtale sig, var

det dog uden Sammenligning det almindelige, at de ud-

valgte Mænd optraadte paa samtlige Borgeres Vegne.

Det er, — saaledes synes det i det mindste — , som om
de have været endnu mere paa Færde end deres Kalds-

fæller i Danmark. De give deres Mening tilkjende, ikke

alene, hvor det gjælder Byernes finansielle og økonomiske

Tarv, men ogsaa i andre Retninger. Saaledes søge de i

Bragernæs om at faa deres By skilt fra Kristianias Juris-

diktion, og i Bergen om, at Haandværkerne maa faa Ret

til i »Stævnens Tid« at sælge i Boder ^'j. Deres Stilling

Danmark-Ncrges Historie 1720—1814. V. *"
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Tar aabenbart ret forskjellig. Der var Steder, hvor det

hedder, at de ikke turde sige Magistraten imod, andre

Steder, hyor de optraadte med ikke liden Kraft ^^).

Udyiklingen af denne Institution Tar det vigtigste

Træk i Ejernes kommunale Liv i disse Aar; men for

øvrigt bør det ikke glemmes, at man ogsaa fortsatte den

allerede tidligere begyndte Stræben efter at opløse den

besynderlige Afhængighed, hvori fra tidligere Tid mindre

Kjobstæder havde staaet til andre. Saaledes fik Moss,

der hidtil i kommunal Henseende havde hort til Frede-

rikstad, dog nu en vis Selvstændighed. Det blev nemlig

indført, at, o-m de end i Fællesskab skulde have en Borg-

mester og en Eaadmand, saa skulde disse dog for Frem-

tiden ikke begge bo i Frederikstad: men Eaadmanden

skulde høre hjemme i Moss; Eisør fik sin egen Byfo-

ged, medens den tidligere havde hort under Arendal, og

selv om Mandal maatte blive ved at staa under Kristian-

sands Jurisdiktion, slappedes dog dens Afhængighed af

denne By med Hensyn til dens Handel ^^). Naturligvis

betegnede slige Forandringer et afgjort Fremskridt: det

samme var Tilfældet med den Eevision, Eentekammeret

udøvede over de norske saa vel som over de danske Byers

Eegnskabsvæsen; den fremkaldte en Kontrol, hvortil der,

efter alt at dømme, i særlig høj Grad var Trang for ad-

skillige af de norske Byers Vedkommende, og om de ud-

valgte Mænd maatte det ogsaa heroppe siges, at deres

Indførelse var en Eeform, der indeholdt Spirer til et

stærkere kommunalt Liv.

Efter at vi have dvælet ved den sociale og økonomi-

ske Udvikling i Statens vigtigste Lande i forskjellige Eet-

ninger, skal der ogsaa siges noget om Islands For-

hold -^o). Det er desto værre ikke noget glædeligt Emne
at tale om. Den Stemning, det fremkalder, er endnu

stedse, ligesom i den foregaaende Tid, først og fremmest
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Medfolelse med en Befolkning, der har at kæmpe med en

i hojeste Grad ublid Natur, som desuden gjentagne Gange

volder særlige Hjemsogelser ved Virkninger af ødelæggende

Kræfter. Og Medfulelsen tager kun til, naar man ogsaa

ser paa andre Forhold. Det samme Billede, vi tidligere have

faaet af Islændernes fattige Agerbrug og af den sørgelige

sociale Tilstand, hvori den største Del af Landalmuen

levede, ikke mindre end af deres kummerlige Boliger og

Levemaade, det samme faar man ogsaa i den Tid, hvorom

vi her tale, og hvad kunde saa tillige være haardere eller

farligere end det Fiskeri, som Islænderne drev med deres

aabne Baade i det af Storme idelig hjemsøgte Hav, der

omskyller deres Kyster, og hvor de ikke som de norske

Fiskere havde Skjærgaarde med deres Klipper til at søge Ly

ved! I Begyndelsen af vort Tidsrum laa saa endelig og-

saa Island endnu under det Tryk, som et Handelsselskabs

Monopol lagde paa det.

Der havde imidlertid, som det vil mindes, under Fre-

derik Y været en betydelig Yæxt i Regeringens Deltagelse

for den fjærne Øs Skjæbne, og det er aabenbart, at det

Fremskridt, der paa flere Maader har kunnet følges i Ud-

viklingen i vort Fædreland, ogsaa viste sig derved, at

Tanken om Islændernes Vel mere og mere kom frem i

Litteraturen. Det havde klart nok været et Udslag af

den stigende Opmærksomhed for deres Tarv, der havde

ført til, at den islandske Landkommission var bleven ned-

sat i 1770 for at give Regeringen de Oplysninger om

Øens Forhold, som den i høj Grad trængte til. og for at

virke til Klarhed om, hvilken Ordning af Handelen der-

oppe der var den bedste. Uheldigvis lik Regeringen ikke

ved dens Arbejde nogen tydelig Vejledning med Hensyn

til dette sidste Hovedpunkt. Det viste sig, at der iblandt

Islænderne selv var de mest modsatte Meninger om, hvil-

ken Ordning der her skulde tilraades. Vægtige Røster

hævede sig vistnok for, at man skulde gaa over til Fri-

37*
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handel, i det mindste til en Frihandel, hvori alle Statens

Beboere kunde tage Del : men der hørtes lige saa vægtige

Røster for, at dette vilde være en farlig Vej at gaa : man
mente, at Tiden dertil endnu ikke var kommen, og at

desuden Handel med den nødvendige Tilførsel af mange

forskjellige Sager maatte være sikret ved Eneret for de

Handlende enten under den ene eller under den anden

Form. Yi træffe her ligesom et Sidestykke til den Me-

ningsforskjel, der samtidig viste sig ved Spørgsmaalet om
den danske Bondestands Stilling. Imidlertid havde Kom-
missionens Arbejde dog stort Værd ved den Masse Oplj^s-

ninger, der var indsamlet, og som da ogsaa kom den føl-

gende Tid til Gode,

Mærkes maa det fremdeles, at Regeringen efter Struen-

sees Tid, — under hvilken der intet skete for Island —

.

ingenlunde savnede varm Interesse for Oen. Selve Guld-

berg havde i det Flyveskrift, som han udgav under Nav-

net Philodanus, kaldt Ordningen af Handelen paa Island

en Skjændsel for Landet, og det maatte siges at pege i

en for Island heldig Retning, at dettes betydeligste Mand

i denne Tid, Erichsen, der var Deputeret i Rentekamme-

ret, havde en høj Stjerne baade hos Guldberg, Schack

Rathlou og Bernstorflf. Denne sidste brugte i et Brev fra

1773 det Udtryk om ham: »Han er et udmærket Menne-

ske og et af de bedste Hoveder, jeg i lang Tid har truffet

her«. Han vedblev da ogsaa at være Regeringens Til-

lidsmand i alt, hvad der vedrørte Island. Om hans Iver

for dette vidner klart blandt andet et Ord om ham af

Luxdorph i hans Kalender, hvor han skriver: »Denne

Mand fortjener en Æresstøtte af sit Fædreland«.

Ganske vist. Velviljen kom ikke til at faa Udtryk i

større gjennemgribende Reformer; saadanne laa ikke for

den daværende Regering. Dertil var den altfor forsig-

tig, for ikke at sige ængstelig. Der blev, for først at

nævne Landboforholdene, ikke rørt ved Hovedtr.ækkene af
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de nedarvede slette Forhold for Fæstere og Husniiend.

Det har ikke heller havt stort at sige, at de i 1771 fast-

slaaede Ændringer med Hensyn til Odelsretten i Norge

nu bleve overførte til Island '^\). Derimod søgte Regerin-

gen at ophjælpe Landets Opdyrkning ved at love forskjel-

lige Friheder for dem, der vilde ;^ optage øde Jorder cs,

hvoraf der kun var alt for mange, og den gav en Forord-

ning om Forbedring af Agerbruget ved at faa indført for-

svarlige Gjærder om den bedste Del af de islandske Gaar-

des Jorder, de saakaldte Tun, og en Jævning af Tuerne,

som ved deres store Mængde i høj Grad skadede Græs-

væxten paa Tunene '^^). Det kan sammenstilles med
slige Skridt, at Landhusholdningsselskabet udsatte Pris-

sporgsmaal for at fremkalde Forbedring af Landbruget

deroppe, saaledes et om »de opmuntringsværdige Natur-

produkter i Island«, og at det lod udgive en Afhandling

om Kartoffelavl der paa Øen. Baade det og Kongen ud-

satte Præmier for at fremme denne Avl hos Islænderne;

men desto værre førte det ikke til noget. Ogsaa det saa-

kaldte islandske Litteraturselskab, der var stiftet 1779, og

som en stor Del højt staaende Embedsmænd vare Medlemmer

af, søgte ved Udgivelse af forskjellige økonomiske Skrifter

paa Islandsk at udbrede nyttige Kundskaber deroppe*^).

Man ser fremdeles, at Regeringen et Par Gange sendte

Mænd paa Eejse til Norge og Sverige i 2 Aar for at

høste Kundskaber der, som kunde være til Gavn for

Agerbruget i Island'*^). I høj Grad indgribende i For-

holdene her maatte det være, at Regeringen besluttede

at gaa alvorlig til Værks imod Faareskaben, der havde

raset paa en ødelæggende Maade siden 1761. Den valgte

at paabyde Nedslagtning og Afspærring, de samme Ho-

vedmidler, som den brugte imod Kvægpesten i Danmark *^).

Ved at gaa frem paa den Maade indtil 1779 lykkedes det

den i det mindste for en Tid at faa Ende paa denne Sot,

der i høj Grad havde virket til at forarme Landalmuen.
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Samtidig var det, som om den vilde gjore et Forsøg

paa i det mindste noget at svække den Hjemsøgelse, som

Islænderne i desto værre altfor stort Tal led under, nem-

lig Spedalskheden. Det blev nemlig forbudt, at de spe-

dalske maatte gifte sig*^). Men for Alvor at gaa denne

Plage paa Livet var en Umulighed, saa længe Befolknin-

gen levede saa slet, baade hvad Boliger og hvad Fode-

midler angik, som Tilfældet var. Netop disse elendige

Forhold traadte flere Gange frem. Det er med Hensyn

til Fødemidlernes Slethed et betegnende Træk, at man
maatte lade være at bruge Vand og Brød som Straf^^).

fordi det var en Delikatesse for Islænderne i Sammenlig-

ning med den halvt eller helt fordærvede Tørfisk, som

adskillige af dem jævnlig maatte tage til Takke med. Et

særlig ondartet Udslag af den store Fattigdom og af den

demoraliserende Virkning, den havde, var det Tiggeri og

Løsgængeri, som trivedes til stor Plage for det bosid-

dende Folk. K'aturligvis bredtes Drukkenskab derved;

man hører klage over, at saadanne Løsgængere kunde

møde ved Gudstjenesten saa fulde, at de hverken kunde

staa eller gaa*^). Der kunde derfor være god Grund til

at gaa dette Løsgængeri paa Livet, saaledes som det skete

ved en Forordning af 19. Februar 1783. hvorved det blev

paabudt, at alle »Løsemænd« inden en vis Tid skulde

tage Aars Tjeneste hos de »boende Folk« eller bjgsle

Jordlodder eller optage øde Jorder. Kun i visse Tilfælde

maatte det være tilladt at arbejde for Dagleje*^).

Alt sligt var Bestemmelser, der kunde være gavnlige

til paa den ene eller anden Maade at skaffe bedre Til-

stande, og der kom dertil Skridt for at lære Landet og

dets Hjælpekilder noje at kjende ved Undersøgelsesrej-

ser^o), Forsøg paa at skaffe et njttigt Produkt ved at

tilvirke Salt af varme Kilder deroppe ^^), Iver for at faa

Svovlminerne paa Island drevne paa forstandig Maade ^-).

Paabud om, at Befolkningen paa Yestmannaøeme skulde
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lære at malke deres Faar, hvad de ikke forstod ^^), eller i

en helt anden Retning Tilladelse til, at der maatte op-

rettes et Bogtrykkeri i Skalholt Stift foruden det, der al-

lerede fandtes i Holum Stift. Ogsaa bortfaldt Extraskat-

ten her ligesom i Norge ^^), og visse Smaareformer bleve

indførte vedrorende Retsvæsenet, som at Sysselmændene

fik Ret til uden Appel at afgjore forskjellige Smaasager,

der angik Politi og god Orden, eller at Assessorerne ved

Overretten skulde lonnes noget bedre end hidtil. Men
langt vigtigere var det, hvorledes Regeringen vilde stille

sig med Hensyn til Handelsordningen.

Ved Begyndelsen af Tidsrummet var det. som det vil

erindres, det almindelige Handelsselskab, der havde Ene-

ret paa Handel med Oen, og, havde det end ikke gjort

sig fuldt saa berygtet som Hørkræmmernes Kompagni

paa Frederik Vs Tid, da det havde Monopolet, saa havde

det været slemt nok. Det ret mærkelige Forsøg, som

Landfogden Skule Magnusson med Kongens tydelige Be-

gunstigelse havde gjort paa at skabe et af Handelskom-

pagnieme uafhængigt økonomisk Liv deroppe ved Anlæg

af Fabrikker ^^) o. a. m., havde desto værre havt saa megeu

Modgang, at det helt døde hen^^). Hvad der af varigt

Værd var vundet derved, indskrænkede sig til en større

Kundskab om en forbedret Industri. For en stor Del

skyldtes Modgangen de Chikanerier, som disse »islandske

Interessenter« havde været udsatte for først fra Hørkræm-

mernes Kompagni og bagefter fra det almindelige Han-

delsselskab. Heldigvis kom Gjengjældelsen paa en Maade

over det sidst nævnte Selskab, da det i 1772 blev dømt

til at bøde 4000 Rdlr., fordi det i 1768 havde sendt slet

og fordærvet Mel til Øen. Men heldigere var det dog, at

det selv ønskede at opløse sig, og at Kongen derfor som

tidligere nævnt i Aaret 1774 indløste alle Selskabets Aktier.

Dermed var Handelen paa Island saa vel som paa Fin-

marken bleven kongelig, og det samme viste sig nu som
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forhen, at Befolkningen vandt derved. Aabenbart var det

fra Regeringens Side ment at skulle være en Overgangs-

tilstand, indtil man kunde finde den bedste Form for en

friere Ordning af Handelen. F.n enkelt Forandring skete

der imidlertid allerede snart, som næppe havde saa ganske

lidt at sige, at nemlig Kjøbmændene. der hidtil kun havde

foretaget een Eejse derop om Sommeren, nu bleve nodte

til at tage fast Bolig der i Landet •^^). De maatte derved

komme til at voxe mere sammen med Befolkningen. Nyt-

tigt syntes det ogsaa at maatte være, at der blev affattet

en ny Taxt for Handelen paa Island. Man havde hidtil

maattet hjælpe sig med Taxten fra 1702. der selvfølgelig

var ganske forældet •'•''). Andre Træk af Omsorg for Lan-

dets Trivsel vare, at der blev indrettet et formeligt Post-

væsen paa Øen, for saavidt det var muligt at faa et saa-

dant i Stand, og at der for at lette Omsætningen indfør-

tes Bancosedler deroppe^").

Saa smaat man end kan sige, at alt dette var, tydede

det dog paa Omhu fra Eegeringens Side, og en bedre

Tid var til at vente. Men desto værre skulde Natur-

ulykker rejse frygtelige Hindringer derimod. ISTaar over-

hovedet det attende Hundredaar var ulykkebringende for

Islænderne ved alle de Uaar, som det bragte (43 af 100),

saa gjaldt det maaske i højeste Grad om den Tid, hvor-

med vi her have at gjore. Paa den ene Side Drivisen.

der Aar efter Aar laa omkring Islands Kyster og med sin

isnende Aande kvalte Vegetationen i vidt Omfang, paa

den anden Side vulkanske Udbrud føjede frygtelige Hjem-

søgelser til dem, man allerede havde at kæmpe med ved

Faarepesten. Baade Aarene 1770 til 1773 og 1777 til

1785 vare at regne som Uaar. Særlige Eædsler bragte

Aaret 1783. Allerede i ' dette Aars Foraar viste de vul-

kanske Kræfter sig derved, at der udenfor Keykjanæs i

Guldbringe Syssel hævede sig en op af Havet, der ud-

kastede Masser af Pimpsten og Aske. Den fik Navnet
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Nyo: men det nivste Aar forsvaiult den igjen. Denne

vulkanske Forstyrrelse var ligesom Forloberen for et vold-

somt Udbrud i Juni af hidtil ukjendte Vulkaner i Yar-

marsdalen, beliggende i Skaptafellssyssel i det sydøstlige

Island. Det var et af de mest ødelæggende, Islands paa

sligt sorgelig rige Historie har berettet om. Askeregn

og glødende Lavastromme, ledsagede af Jordrystelser, bragte

Ulykker over en Egn, der forholdsvis var velbygget og

smilende. Det var allerede beklageligt nok, at to Kirker til-

intetgjordes, og at en Mængde Gaarde bleve mer eller min-

dre ødelagte; men værre var det, at der som en Følge af

Udbruddet og den fordærvede Luft, der derved udbredte

sig i vid Omkreds, opkom dødbringende Sygdomme, der

baade hjemsøgte Mennesker og Husdyr. I en samtidig

Beskrivelse hedder det: »En fæl uudstaaelig Stank ud-

bredte sig over Landet. Taage og mørke Dampe omhyl-

lede samme. Enten aldeles ikke eller kun igjennem en

mørk Tykning af Røg og Sand blev Solens blodfarvede

Billede kjendeligt: Bygder bleve paa de nærmeste Steder

saa øde for Mennesker, at snart ingen fandtes mere, der

kunde begrave de døde. Mange Lig bleve uden Kister

henkastede i Bunker og kun løselig overhyllede med Jord«.

De Sygdomme, der udbrod, bredte sig paa sine Steder

endog langt bort, og ulykkeligvis var denne Hjemsogelse

Indledningen til et Par fuldstændige Uaar, der fremkaldte

den største Elendighed, og under hvilke der i August

1784 fandt et ødelæggende Jordskjælv Sted baade paa

Syd- og paa Vestlandet. Det gik saa vidt, at Island i

Tiden fra Udbruddet i 1783 til Slutningen af 1785

tabte omtrent en Femtedel af sin Befolkning (nemlig over

9000 Mennesker), 28000 Heste, 11461 Stykker Hornkvæg

og 190488 Faar''^). Hvad der kunde gjøres imod sligt,

forslog selvfølgelig kun lidet. Et Skib blev strax sendt

derop fra Kjøbenhavn, saasnart man havde faaet Underret-

ning om Ulykken 1783. Det skulde bringe Befalinger til
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Stiftamtmanden om Skridt fra hans Side i Anledning af

Ødelæggelserne, og der sendtes Mænd med, som skulde

skaffe nærmere Meddelelser om Udbruddet; men paa Grund

af Uvejr kom dette Skib forst derop i April 1784. En

Kabinetsordre tillod at indsamle en Kollekt i de kjøben-

havnske Kirker, og der blev fra Prædikestolene oplæst

en Fortælling om Ulykken, der var forfattet af Erichsen.

Kollekten indbragte 9100 Rdlr.

Med denne Ulykke endte Islands Historie i vort

Tidsrum.

Tiende Kapitel.

Finansvæsen.

i^l aar man læser, hvorledes der af Statens Kasse ud-

østes Penge, dels til dens egne Handelsforetagender, dels

til Understøttelse af Handelskompagnier, og bagefter til

at holde faldefærdige Handelshuse oppe, kunde det ligge

nær at tro, at det maatte være en fuld Kasse, hvori der

gjordes saa dybe Greb: men som velbekjendt var en daar-

lig Finanstilstand og uheldige Pengeforhold i lige saa høj

Grad som den blomstrende Skibsfart og Kjøbenhavns Op-

sving det, der gav Slutningen af vort Tidsrum dets Præg.

Vi ville da nu forsøge at danne os et Billede af, hvor-

ledes og hvorfor det paa dette Omraade kom til at gaa

ned ad Bakke.

Den finansielle Stilling i Januar 1772, som man her

maa gaa ud fra, var, at der paa det aarlige Finansregn-

skab var opført en Kassebeholdning af 1,433737 Rdlr.,
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hvortil kom Restancer hos Debitorer, sikre og usikre, i)aii

152.640 Rdlr., og en Post. der rigtignok slet ikke kan

kaldes Formue, nemlig 2,197950 Rdlr. uapproberede Ud-

gifter 2). Desuden havde den saakald^'e Extraskatkasse

sin egen Beholdning 2); men da den havde som sin sær-

lige Opgave at betale Renter og Afdrag af Statsgjælden,

holdtes den ligesom denne udenfor de aarlige Budgetter.

Dens Indtægter bestode i Udbyttet af den saakaldte Extra-

skat, i Beløbet af, hvad der var kommet ind ved Salget

af Krongodset, hvoraf dog Halvdelen blev staaende som

Prioritet i de solgte Ejendomme, i Toldintraderne fra det

nordenfjeldske Nprge, fremdeles i, hvad der endnu reste-

rede i Tilbagebetaling af Laan, der vare ydede vestindiske

Plantageejere, og endelig i, hvad der kunde ventes at komme
ind af franske Subsidier, som man endnu havde tilgode.

Statsgjælden beregnedes til 16,234405 Rdlr.

Styrelsen af Finanserne havde med Undtagelse af,

hvad der laa under Overskattedirektionen, i Slutningen af

Struenseetiden været samlet paa Finanskollegiets Hænder.

Da dette i 1773, som før omtalt, deltes i forskjellige

Kollegier, bevaredes dets Navn for et Kollegium, der

skulde have at gjøre med »alle Penge-, Bank-, Mønt- og

Kurssager«. Under det hørte Statens Bogholderi, der af-

fattede de aarlige Finansregnskaber, og desuden Anvis-

ningerne af, hvad der gik med baade til Embedsstyrelsen,

Hær- og Flaadevæsen. Men allerede inden det Struen-

seeske Finanskollegium deltes, var der 29. Oktober 1772

efter Forslag af Schack Rathlou blevet oprettet den

tidligere nævnte saakaldte extraordinære Kommission*)

under Arveprinsens Forsæde, og forøvrigt bestaaende af

Thott, Schack Rathlou og Schimmelmann, foruden at

Guldberg var dens Sekretær. Den indtog en meget vig-

tig Mellemstilling imellem de andre finansielle Kollegier

'') Se ovenfor S. 83.
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Og selve Kongen med Statsraadet. Ved Siden af disse

forskjellige Myndigheder kom der imidlertid snart en ny

til, nemlig Skatkammeret, der efter at være blevet ophæ-

vet af Struensee, blev gjenindfort 3. Juni 1774. Det

fastsattes, at i dette Kollegium skulde alt, hvad der kunde

spares af »Extragager, Tillæg, Yartpenge og Pensioner,

oplægges og bevares, for i paakommende Tilfælde at an-

vendes og bruges til Statens ISjtte*. Faktisk vilde dette

sige, at Pensionsvæsenet lagdes under Skatkammeret, til

hvilket der derfor aarlig skulde udbetales omtrent 740000

Rdlr. af Finanskassen; men dette ændredes hurtig (27.

Marts 1775) til, at i Stedet derfor Oresundstolden og Tol-

den i de danske Kjobstæder samt af nogle holstenske

Byer tillagdes Skatkammeret^). Efterhaanden som disse

dets Indtægter forogedes. blev der trukket paa det til

alskens betydelige Udgifter, deriblandt baade til Hæren og

endnu mere til Flaaden.

Udenfor de her nævnte forskjellige Kasser stod endnu

stedse Partikulærkassen. Saaledes som dens Stilling var

bleven ordnet i Struenseetiden, havde den kun Bestyrel-

sen af de Beløb, der af Finanskassen udbetaltes til Kon-

gens og Hoffets særlige Behov. Men efter Struensees

Fald formindskedes dens Virksomhed endnu langt mere.

Det varede nemlig ikke længe, førend den allerstørste Del

af, hvad der gik med til Hoffet, kom til at ligge helt

under Finanskollegiet, medens der regelmæssig kun skulde

udbetales et mindre Beløb saa at sige til Kongens umid-

delbare Eaadighed, eller, som det hedder, efter Kongens

umiddelbare godtlindende Beslutninger*). Den samlede

Sum var først 66000 Edlr.: men fra 1. Januar 1775 ned-

sattes den til 52500 Edlr. Dette Beløb var det Partiku-

lærkassens Sag at bestyre.

Som det vil ses af. hvad her er udviklet, var Styrel-

sen af Finanssagerae, selv Partikulærkassen ikke medreg-

net, lagt under ikke mindre end 4 forskjellige Kølle-
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gier. Ganske vist havde de samme Personligheder Sæde

i tiere af dem. Saaledes sad Schimmelmann og Schack

Kathlou baade i den extraordinan-e Kommission og i

Overskattedirektionen, foruden at de ogisaa vare Medlem-

mer af Direktionen for Skatkammeret. Den, der var første

Deputeret i Rentekammeret, havde altid Sæde baade i

Finanskollegiet og i Overskattedirektionen o. s. v. Men
dette hindrede dog ikke en stor Splittelse i Styrelsen med
idelig Brevvexling imellem Kollegierne og tillige et be-

synderligt Skuffesystem. Det forekommer gjentagne Gange,

at det ene Kollegium af sin Kasse laaner endog betyde-

lige Summer til et andet Kollegium, der da maa betale

Renter deraf. At alt dette baade har maattet hindre

Overskuelighed og medføre megen Tidsspilde, synes klart.

Der kan ingen Tvivl være om, at Schimmelmann

med sin umaadelige Erfaring, sit vidt strakte Kjendskab

til Pengevæsenet og sin overlegne Forstand paa alle

Pengetransaktioner, — for ikke at tale om hans sjældne

Energi og Arbejdsevne, — var den betydeligste Kraft her

hjemme paa det finansielle Omraade, og man skulde der-

for synes, at det havde været ønskeligt, om han havde

indtaget en Stilling som formelig Finansminister, der

havde kunnet skabe Enhed og Sammenhold i det hele.

Men, for ikke at tale om, at det ikke er sagt, at han har

havt det organisatoriske Blik for dette, saa var der, naar

man ser paa ham som politisk Personlighed, den Mangel

hos ham, at han ikke vilde slippe det at være den store

Handelsmand og Industridrivende ved Siden af at være

Statsmand 5). Han var, som ovenfor fremhævet*), altfor

optaget af sine Forretninger i Hamburg og paa Ahrens-

burg, til at han vilde lade sig binde til et stadigt Ophold

i Kjobenhavn. Derimod passede det ham godt, paa en

saadan Maade at have Sæde i forskjellige Kommissioner

*) Se S. 232.
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eller Kollegier, at han kunde tage Del i deres Forhand-

linger, naar han var i Kjobenhavn, og igjen skyde dem

fra sig, saa tidt han vilde være i Holsten eller Hamburg.

Det var da igjennem Breve, at Forbindelsen vedligehold-

tes imellem ham og de kjøbenhavnske Kollegier, og ved

den extraordinære Kommission er det kjendeligt, at kun

saare lidt blev forhandlet i den, naar han var borte fra

Byen. Højst sandsynlig har da den hele Indretning af

den finansielle Styrelse, som nu havde fundet Sted, ret

været efter hans Hoved, og det saa meget mere s'om det

aldeles ikke hindrede ham i at udøve en overlegen Ind-

flydelse. Thi at han havde en saadan paa det finansielle

Felt lige saa vel som i Handelssager, kan der ingen Tvivl

være om ; han har vitterlig været med ved alle de vigtige

finansielle Skridt, der fandt Sted i denne Tid. Allerede

tidligere*) har der været Lejlighed til at nævne Bernstorffs

stærke Ord om, hvorledes han var Drivkraften ved flere

Kollegier, og om hvor umaadelig en Virksomhed han ud-

foldede i Kjobenhavn. Det er tvivlsomt, om denne altid

fandt Sted paa den for Kollegiecheferne behageligste

Maade. Bernstorff hentyder i et af sine Breve til, at

Gregers Juel, der som Eentekammerchef og Medlem af

Finanskollegiet havde meget at gjøre med Schimmelmann,

var lidet tilfreds med hans Maade at være paa. Han

søger, skriver Bernstorff om ham, at holde Finanskol-

legiet i en Afhængighed, som det er svært for Gregers

Juel at finde sig i^'). Brist paa Takt var overhovedet,

som før berørt, en fremtrædende Fejl hos Schimmel-

mann. Men hans Dygtighed var for betydelig til, at

dette kunde skade hans Anseelse og Indflydelse, og denne

forøgedes aabenbart ved hans store Kjobmandstalent og

Rigdom. Naar det i det smaa vidner om hans ejendom-

melige Stilling, at Kongen et Par Gange anmoder ham

*) Se ovenfor S. 233.
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om at laaiie sig nogle Tiisend Eigsdaler, og at man kan

se Schack Eatlilou bede ham om at hiane sig 10000 Rdlr.,

saa var det paa et storre Omraade som den snilde Penge-

mand, at han jævnlig maatte virke for Finanserne ved

Afslutning af Laan eller andet lignende. Der er baade i

Datiden og i Eftertiden blevet skumlet stærkt over, at

han forenede denne Virksomhed med det at være Leder

af den danske Finanspolitik, og selv om man maa sige,

at der ikke foreligger noget bestemt Bevis for, at han

har misbrugt sin Embedsmandsstilling til at skaffe sig

selv Fordele, var der dog afgjort noget urigtigt ved en

saadan Kombination^). Men hvorledes det end hang sam-

men hermed, virkede netop denne Dobbelthed med til

Opfattelsen af hans Uundværlighed og dermed ogsaa til

det vidtstrakte Herredomme, han udøvede.

Vi have ovenfor set, at i de sidste Aar henimod

1780 steg Kabinettets, d. v. s. Guldbergs Lyst til at gribe

ind i Styrelsen betydelig, og det samme skulde ske i

endnu højere Grad efter 1780; men det er værdt at lægge

Mærke til, at, hvad Finanserne angaar, træffer man ingen

Kabinetsordre, i det mindste ingen af Betydning, saa

længe Schimmelmann levede. Guldberg vogtede sig vel

for at træde den af ham selv højt beundrede Skatmester

for nær, og Bernstorff kunde, hvad det finansielle angik,

sikkert med god Grund i sine Breve sige, at Schimmel-

mann havde hele den virkelige Magt i sin Haand. Han

gjør, skriver han, med Guldberg, hvad han vil^). Det

var da ogsaa som en Anerkjendelse af Schimmelmanns

Statsmandsgjerning, at han i Aaret 1779 blev ophøjet i

Grevestanden, og det blev udtrykkelig paabudt Kancelliet,

at der i Grevediplomet skulde udtales Paaskjønnelse af

den :> utrættelige Flid, hvormed han søger at ophjælpe saa

vel vore Finanser som disse Rigers Handel, og de bety-

delige Tjenester, han deri har vist os og Landet«''). Na-

turligvis kunde der finde Begunstigelser Sted af enkelte
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Personligheder med Pengebjælp fra Hoffets Side, der ikke

altid vare efter Schimmelmanns Hoved, og der kunde ved

Kabinetsordrer kræves Penge til Udgifter ved Hof og Ka-

binet, som han ikke holdt af, og som bragte ham til at

klage over Svaghed øverst oppe overfor visse Indflydelser^*^).

Men, skriver Bernstorff, saasnart det gjælder faste og sta-

dige Udgifter, er det Schimmelmann , der afgjor Sagen,

og dette er en saa stor Lykke for Staten, at vi alle tale

om, hvad han anordner, som om Kongeloven ^i).

Eegeringen havde kun virket kort Tid efter Struen-

sees Fald, inden der viste sig finansielle Vanskeligheder.

Selv om man, som ovenfor omtalt, skyndte sig med at

faa Fred med Algier, følte man dog stærkt Trykket af de

betydelige Udgifter, som de af Struensee besluttede Rust-

ninger imod denne Sørøverstat havde voldt. Dertil kom
Tilbagebetalingen til England af, hvad Karoline Mathilde

havde faaet i Medgiftspenge (c. 200000 Rdlr.), og kort

efter stod man overfor Krisen med Gustav III, der voldte

omfattende Krigsforberedelser baade til Lands i Korge og

til Søs ^2). Omtrent samtidig hermed formindskedes en af

Statsindtægteme, da Extraskatten i November 1774 op-

hævedes for Norges Vedkommende, hvorved der tabtes

150000 Pidlr. om Aaret, og der gik tillige meget betyde-

lige Summer med til at yde Hjælp under Nøden i Norge

i Aarene 1772 til 74*).

Det var aabenbart under Indtrj^k af disse Forhold, at

det i Vinteren 1772—73 blev besluttet at optage flere

udenlandske Laan og at faa et ældre hollandsk Laan, der

skulde være udbetalt, forlænget paa 8 Aar. Men vigtigere

var det, at en Tanke nu modnedes hos Schimmelmann,

der skulde faa store og desto værre skjæbnesvangre Virk-

ninger. Det var at gjore Banken til en kongelig Bank.

Der er tidlisrere i dette Værk bleven fortalt om en ret

*) Se Henvisninger S. 7, Note 26.
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man-kelig Overenskomst imellem Regeringen og den i

Aaret 1765, hvorefter man mente at kunne faa Statens

Gjæld til den udbetalt. Naar det skete, vilde Banken

kunne indløse en stor Mængde af sine udstedte Sed-

ler, og derved vilde Statens Pengevæsen komme paa en

fast og betryggende Fod. For yderligere at sikre dette

skulde Bankens Udlaan for Fremtiden begrjenses til 3

Millioner Rdlr. ^'^). I et Brev, som Andreas Peter Bern-

storff, der allerede den Gang stod Schimmelmann nær,

skrev til sin Fader (21. Februar 1767), udtaltes det, at en

Hovedgrund til at foretage dette Skridt var, at Ban-

ken derved vilde komme til at staa ganske uafhængig af

Staten, thi derpaa, mente man, beroede dens fuldstændige

Sikkerhed ^'^). Men det er ogsaa ovenfor blevet omtalt, at

Tanken om at udbetale Statens Gjæld uheldigvis ikke blev

gjennemført, og senere havde Regeringen atter grebet til

at laane hos Banken, saaledes at i Slutningen af 1772 havde

den en rentebærende Gjæld til denne paa ikke mindre end

3,909003 Rdlr. 15).

Saa var det da, at man greb til at gaa lige den

modsatte Vej af, hvad man havde paatænkt i 1766—67,

nemlig i Stedet for at lade Banken blive uafhængig at

gjøre den til Statens Ejendom. Det var et Skridt, som

Schimmelmann havde tænkt paa i flere Aar, især da det

ikke var lykkedes at faa Gjælden afbetalt til Banken i^).

Man haabede derved at blive fri for den Gjæld, som man

maatte betale trykkende Renter af, og ogsaa paa andre

Maader at vinde pekuniære Fordele. Medens denne Schim-

melmanns Plan vakte Modstand hos Osten, en Modstand,

der kom til at medvirke til dennes Fald, fandt den for

øvrigt Bifald baade hos Hoffet, der optog den med ^^Be-

gejstring«, og hos de ledende Statsmænd, hos ingen stær-

kere end hos Schimmelmanns vante Beundrer A. P. Bern-

storff, der netop i denne Tid stod i Spidsen for Rente-

kammeret og var Deputeret i Finanskollegiet *'). Planen

38
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fandt ogsaa levende Tilslutning i den extraordinære Fi-

nanskommission. Der var dog et Øjeblik i Februar 1773,

da Schimmelmann blev ængstelig ^^). Bernstorff derimod

holdt urokket fast ved Planen »som den bedst mulige,

eller rettere som den eneste mulige«, og han fik Schack

Eathlou med sig, saaledes at de to af al Magt forsvarede

den imod selve Schimmelmann^^). Da denne saa kom
over sine Betænkeligheder, gjennemførtes den ogsaa. I

en Generalforsamling af Bankens Aktionærer 15. Marts

1773, hvor Gehejmeraad Juel AYind og Etatsraad Sevel

som Kongens Kommissærer forelagde Eegeringens Forslag,

blev dette antaget 2*^). Herefter forpligtede Aktionærerne

sig til at sælge Staten deres Aktier, der lod paa 100 Rdlr.,

for 350 Rdlr., som udbetaltes dem med 5 pCt.s Obliga-

tioner. De vilde herefter faa en Eente paa 17^2 Edlr. om
Aaret, og, da det aarlige Udbytte i den senere Tid havde

været 16 Edlr., havde de for saa vidt en lille Fordel.

Staten paa sin Side gjorde unægtelig finansielt set et godt

Kup. Den vandt nemlig at kunne udslette hele sin Gjæld

til Banken, foruden at den blev Herre over den af denne

udlaante Kapital og derved fik den Vinding, Banken

havde af sine Udlaan. Disse gave meget gode Eenter af

den- Sum, der blev betalt for Aktierne- (2,100000 Edlr.)^!).

Lægges alt sammen, bliver Eesultatet, at Staten vandt et

Belob paa 5,300000 Edlr.-^). Ganske vist havde Banken

udstedt c. 6 Millioner Edlr. i Sedler, men da de ikke

kunde kræves indløste, stod det i Statens Magt at sætte

sig ud derover.

Altsaa, set fra den rent finansielle Side kunde, hvad

her var sket, kaldes et klogt Skridt. Men Sagen havde og-

saa andre Sider. Aaret efter at Kjøbet var afsluttet, for-

kyndte en Forordning af 15. April 1774, at der slet ingen

Forandring skulde ske med Bankens Indretning, og at den

skulde styres ganske i Overensstemmelse med den oprin-

rindelige Oktroy. Der blev dertil føjet den Forsikring, at
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de Indtægter, der kunde vindes ved Banken, ikke skulde

bruges til noget andet end til Afbetaling af Statsgjælden.

I Stedet for, at der tidligere havde været en Samling In-

teressenter, skulde dens Bestyrelse nu staa under Over-

skattedirektionen; men Kongen befalede denne noje at

overholde, at der intet skete, som i mindste Maade kunde

være Banken til «Nachdel«, og at Oktroyen i alle Hen-

seender noje blev fulgt.

Aabenbart var Meningen hermed at berolige Publi-

kum, der let kunde blive bange for, at hvad der var sket,

kunde faa slemme Virkninger. Den hele Transaktion

havde nemlig utvivlsomt flere Skyggesider. Allerede det

var misligt, at, naar Banken tilhørte Staten, kunde Tilli-

den til den og dens Ledelse let rokkes, saasnart Regerin-

gen kom i Pengevanskeligheder ved Krige eller som en

Folge af andre Ulykker. Men en anden nær Fare laa der

i den Fristelse, der kunde være for Statsmagten til, naar

den i en snæver Vending trængte til Penge, da at skabe

sig saadanne ved at lade Banken udstede Seddelpenge,

som den selv kunde bruge. Tanken om en saadan Fare

maatte let paatrænge sig Publikum og svække Tilliden til

Banken. Jo tættere Forbindelsen blev knyttet imellem

denne og Overskattedirektionen, desto lettere kunde slig

Frygt opstaa, og ret som om Regeringen vilde give et

levende Indtryk af, hvor nær denne Forbindelse var, blev

det i Marts 1774 fastslaaet, at »de til enhver Tid værende

Bankkommissærer af Stand s ogsaa skulde være Medlem-

mer af Overskattedirektionen 2^). Efter hvad fremmede

Diplomater berettede deres Regeringer, var der netop snart

opstaaet den Slags Ængstelse hos det kjobenhavnske Publi-

kum. Regeringen kom derfor naturlig ind paa at gjøre

det mest mulige for ved stærke Forsikringer at trænge

slige ængstelige Tanker tilbage.

Det er imidlertid et Sporgsmaal, om dette fuldtud

Ijkkedes den. I det mindste var der aabenbart en vis

38*
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Frygt for Vilkaaiiighed fra dens Side, hvad Pengevæsenet

angaar. Det kom saaledes i Maj 1775 til et ret alvorligt

Oplob i Kjøbenhavn paa Grund af en Plakat af 1. Maj

angaaende Værdien af en stor Mængde Toskillinger, som

Eegeringen havde ladet udmønte og sætte i Omløb indtil

den allersidste Tid. De vare nemlig af meget slet Ge-

halt, og da Regeringen blev bange for, at dette skulde

faa fordærvelig Indfl3'delse paa Kurantpengenes Kurs, ud-

stedte den 1. Maj 1775 en Plakat, hvorved de nedsattes

med 33^3 pCt. Med andre Ord, de, som havde modtaget

dem for fuld Værdi, saa sig nu pludselig berøvede en

Tredjedel af denne. Den almindelige Folkestemning ud-

pegede Schimmelmann som Ophavsmanden hertil, og en

forbitret Menneskemasse stimlede sammen ved hans Palæ.

Han kunde, blev der sagt, takke sin Gud for, at han i

dette Øjeblik ikke var i Cyen. Stemningen hidsedes yder-

ligere ved et ganske falsk Rygte, der udbredte sig om, at

ogsaa de Banksedler, der lod paa en Rigsdaler, skulde

nedsættes med en Tredjedel. Heldigvis lykkedes det snart

en Hofembedsmand, der i Kongens IS'avn tiltalte Folke-

massen, at berolige den-^), og en Plakat af 13. Maj gav

til yderligere Betryggelse en Forsikring om, at der ikke

var tænkt paa nogen ^STedsættelse af Rigsdalersedlernes

Værdi. Dette hjalp i det mindste foreløbig.

Naar Staten ved at overtage Banken saa at sige kom

til at drive Bankforretninger, forøgedes dette derved, at der

omtrent samtidig med Bankens Erhvervelse var blevet op-

rettet et Bankkontor (Vexelkontor), som nu ogsaa gik ind

under Overskattedirektionen. En af dette Kontors Hoved-

opgaver var ved Børsoperationer at holde Banksedlernes

Kurs oppe, og samtidig at sikre en gunstig Vexelkurs-^).

I Aaret 1778 fik det et Filialkontor i Altona.

Midt under Forhandlingerne om Overtagelsen af Ban-

ken forelaa der et Forslag af Overskattedirektionen om.
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at Staten ogsaa skulde tilkj«)be sig det i Struenseetiden

oprettede Tallotteri ^6), og dette Forslag blev godkjendt.

Hvor fordærvelige Virkningerne vare af den Liden-

skab, som vaktes ved dette Lykkespil, havJe man allerede

havt Lejlighed til at mærke : men, naar Regeringen nu

vilde tilkjobe sig Lotteriet, var det ikke for at ophæve

det: det var for at fortsætte det. Man dyssede sin Sam-
vittighed i Søvn ved det Ræsonnement, at Folk alligevel

vilde spille i fremmede Lotterier, og man var enig om at

opfatte Spillet som et nødvendigt Onde. Den pekuniære

Fordel, man efter al Sandsynliglied vilde kunne opnaa ved

selv at drive det, var under de daværende tinansielle For-

hold en uimodstaaelig Fristelse, og det kom da til en

Overenskomst med den preussiske Finansraad Koes, der

havde faaet Privilegium paa at drive Lotteriet, hvorved

han og det af ham stiftede Aktieselskab — næppe meget

frivillig — gik (1773) ind paa at overlade Kongen de

270 Aktier, denne ikke ejede*), for 400 Rdlr. Stykket,

altsaa for et Beløb af 108000 Kdlr. Der er noget højst

uhyggeligt ved her at se Staten spekulere i slette Liden-

skaber, og det tager sig dobbelt ilde ud i en Tid, hvor

man opstillede det Program at ville afskaffe, hvad Struensee

havde indført af uheldige eller ligefrem skadelige Ting. Men

at faa Penge i den slunkne Statskasse stod altfor meget i

første Eække, til at man vilde vrage den Indtægtskilde, Tal-

lotteriet skabte, og dette kom da ogsaa til at blive staa-

ende, lige indtil det først afskaffedes henimod Slutningen

af 1851. Unægtelig gav det godt Udbytte. Den Nettoind-

tægt, det i Løbet af de første 7 Aar efter Kjøbet bragte

Staten, udgjorde foruden 25000 Rdlr. aarlig, der betaltes

til den egentlige Finanskasse, ikke mindre end 2,454294

Rdlr., der gik i Overskattedirektionens Kasse, den saa-

*) Kongen havde fra forst af overtaget 230 Aktier af de 500,

som Interessentskabet omfattede.
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kaldte Extraskatkasse, eller i Gjennemsnit 350612 Edlr.

om Aaret. Det var, ser man, et værdifuldt Tillæg til den

finansielle Fordel, der var vundet ved Overtagelsen af

Banken.

Til den Eorøgelse af de aarlige Indtægter, Overskatte-

direktionens Kasse saaledes fik, kan endnu føjes, at, efter

at Frankrig i flere Aar ikke havde villet afbetale noget

af, livad det fra tidligere Tid skj-ldte Danmark-Norge, be-

gyndte det atter i 1772 at udrede Afdrag derpaa, og i

1774 kom Udbyttet af Salget af de antvorskovske og vor-

dingborgske Krongodser, som da bleve afhændede, til at

tilfalde den, baade den halve Sum, som kontant indbe-

taltes (469542 Rdlr,) og 4 pCt. af et ligesaa stort Beløb,

der blev staaende i Godserne-*).

Lægges alt dette sammen, synes det at have maattet

være muligt at gaa raskere frem end tidligere med Af-

betalingen paa Statsgjælden, der nu oven i Kjobet var

bleven formindsket med hele det Beløb, som Banken havde

tilgode. Ganske vist lik den en Forøgelse ved det Hol-

stenske Mageskifte i Slutningen af 1773, hvorefter Dan-

mark-Norge paatog sig at udrede den Gjæld, der hvilede paa

det gottorpske Hus og lob op til c. 800000 Rdlr. -'^j Men

dette kunde langtfra opveje de forøgede Midler, hvorover

Overskattedirektionen nu kunde raade til Afbetalinger paa

Statsgjælden^*').

Der havde, som ovenfor nævnt, været store extraor-

dinære Udgifter at bestride i den første Tid efter 17. Ja-

nuar 1772, og selve de i og for sig saa fordelagtige Skridt

at indløse Bankens og Tallotteriets Aktier havde kostet

Penge. Følgen deraf havde været, at Finanskollegiet, der

i det mindste for en stor Del havde bestridt disse Ud-

gifter, var kommet svært tilagters og blandt andet havde

maattet gjøre betydelige Laan^i). De Forpligtelser, det

derved fik at bære, gjorde det nødvendigt at skaffe Fi-

nanskassen forøgede Indtægter, og derfor havde man gjen-
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indfort don af Struensee afskaffede Kvartprocent Skat, der

i 8 Aar hvilede alene paa Danmark, men i 1781 ogsaa

overfortes til Norge og Hertugdømmerne''-). Dens Indfo-

relse begrundedes med, at »de nu med muligste Spar-

somhed inddelte og efter Statens Fornodenheder bestemte

Udgifter ikke maatte overstige Indtægterne«, og den skulde

virke til, at Extraskatten om muligt desto snarere kunde

ophæves. Den anslaas til at have udgjort 116000 lidlr.

for Danmarks Vedkommende (senere 65000 for Norge og

Hertugdommerne). Desuden forhojedes Stempelafgiften,

og derved blev der vundet 90000 Rdlr. om Aaret^^-j^

Da man, som vi nu have set, saaledes havde forøget

Indtægterne baade for Overskattedirektionens og Finans-

kollegiets Vedkommende, kom det ganske naturlig til at

staa for Finansmændene som sandsynligt, at man kunde

skaffe Ligevægt mellem Statens Indtægter og Udgifter,

samtidig med at man afbetalte paa Statsgjælden. Hvor-

ledes man i de nærmeste Aar efter 1773 har syslet med Be-

regninger over dennes Afbetaling i en forholdsvis kort Tid,

derom vidne forskjellige saadanne, der findes iblandt Over-

skattedirektionens Papirer. Man vandt da ogsaa i Virkelig-

heden paa denne Tid ganske godt frem, især ved at faa be-

tydelige 5 pCt.s Laan konverterede til 4 pCt.s. Et klart

Vidnesbyrd om det Haab, der i det mindste i et Par Aar

næredes om finansiel Fremgang, har man i flere Breve

fra Bernstorff. Allerede i Maj 1773 mente han at kunne

udtale: »Vi ere endelig naaede til at faa Ligevægt imellem

Indtægt og Indgift, og jeg tror at kunne love, at, med

mindre der kommer en L^lykke som den i 1770, skulle vi

kunne bevare den«. I Juni 1774 siger han, at det er

Planen at faa Gjælden afbetalt i 10 til 12 Aar, og at

denne Plan er alt andet end en Chimære, forudsat at der

ikke kommer extraordinære Udgifter; den 25. Februar 1775

skriver han videre: »Finanserne ere bragte i en Orden

og i en Tilstand, hvori de aldrig har været«, og i et Brev
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af 2, Juni 1776 fortæller ban om, hvor heldigt det fore-

gaaende Aar havde været i finansiel Henseende. ^-^Det

er«, tilføjer han her, »umaadeligt. hvor meget man har

betalt af paa Gjælden og nedbragt fra 5 pCt. til 4 pCt.«

At han gav Schimmelmann udelukkende Æren herfor,

følger af sig selv, men var sikkert heller ikke med Urette^'*).

Det kunde herefter unægtelig synes, som om man

havde god Grund til at haabe paa en bedre Tid. Der

var ved de ordinære Statsudgifter ikke Ødselhed paa no-

get Punkt af stor Betydning. Man vedtog i 1774 en ny

Plan for Hæren, men ikke anderledes, end at der blev

taget stærke Sparsommelighedshensyn, og det samme var

Tilfældet ved Udgifterne til Marinen saa længe, indtil den

nordamerikanske Prihedskrig fra 1779 gjorde det nødven-

digt at sætte sig ud derover. Da steg Udgifterne ganske

vist betydelig som en Pølge baade af Konvoyeringen og af

de nødvendige Eskadreudrustninger, nemlig med c. 300000

Rdlr. i 1779, 960000 i 1780, 600000 i 1781, 780000 i

1782 og 700000 i 1783. Men samtidig var det ogsaa, at

den voxende Handel fremkaldte en betydelig Forøgelse af

Told- og Konsumtionsindtægterne. Tolden steg i Tiden

fra 1776 til 1782 med ikke mindre end 4—600000 Edlr.

om Aaret i Gjennemsnit ^^) ; i 1783 var dens Tilvæxt

endog paa henved en Million, Konsumtionsafgiften steg

samtidig med c. 200000 Rdlr. om Aaret, foruden at Ore-

sundstolden i disse Aar i Gjennemsnit voxede med 50000

Rdlr. aarlig. Desuden paalagdes der i Anledning af Kon-

voyeringen en Extraafgift, som i 4 til 5 Aar indbragte

808000 Rdlr. i alt. Der var altsaa ved disse Indtægts-

forøgelser rigelig Dækning for, hvad Søværnet kostede ud

over det almindelige.

Ved Embedsetaten fandt der ingen Udvidelser Sted

af større Betydning, og, selv om Pensionsbyrden voxede,

synes det ikke at være sket paa nogen foruroligende Maade.
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For Hofetatens Vedkommende endelig ødsledes der ikke

med glimrende Fester eller overhovedet ikke med nogen

Pragtiidfoldelse i stor Stil. Ej heller fandt der storre

Slotsbygningsforetagender Sted. Bernstorff fremhæver og-

saa lejlighedsvis i et af sine Breve, at Wegener som Hof-

intendant strax fra forst af havde sat Hofvæsenet paa en

forstandig Fod, og han omtaler tillige, hvad der paa dette

Punkt maatte have Betydning, Guldberg som sparsomme-

lig ved, hvad han havde at gjore med. Men uheldigvis

forslog denne gode Egenskab hos denne ikke til at hindre

Bortskjænkning af Gaver af forskjellig Slags og forskjellig

Størrelse ^^'). I saa Henseende viste »Herskabet« en Rund-

haandethed, der var lidet heldig. Naar denne gik saa

vidt, at der blev udstedt Gavebreve til Guldberg og Over-

hofmarskal Schack, hvert lydende paa lOOOUO Rdlr., kom

det ganske vist ikke til at gjøre Skade, fordi ingen af de

to Mænd gjorde Brug af Gavebrevene ; men det var ikke

Hoffets Skyld, at der ikke her skete store Greb i Stats-

kassen, og for øvrigt løb den Masse Gaver, der bortgaves

af de kongelige Kasser eller bevilgedes som aarlige Un-

derstøttelser, op til anselige Summer. Som nogle af de

største Gaver kan nævnes, at Eickstedt engang fik 20000

Rdlr., Overhofmarskal Schack 9000 Rdlr. og den af Hoffet

meget yndede Konferensraad Holmskjold 120 ostersøiske

Aktier for at kunne »befri sig af en pinlig Pengefor-

legenhed«.

Samtidig vare Apanagerne til de kongelige Personer

imidlertid efter vor Opfattelse utilladelig huje. Saaledes op-

føres Juliane Marie paa Finansregnskabet med c. 87000 Rdlr.

om Aaret, der endog et enkelt Aar kunde stige til over 90000

Rdlr., Arveprinsen havde efter sit Giftermaal 53000 Rdlr.

aarlig foruden Indtægterne af Jægerspris, og, medens han

synes at have holdt godt Hus med sine Indtægter, var

Enkedronningen en uforbederlig slet Økonom, som idelig
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maatte hjælpes med Tilskud til Trods for den kolossale

Apanage, hun havde. Der er saaledes til forskjeilige Tider

skjænket hende mindst 153000 Rdlr., — til Dels, som det

hed, i Anledning af forøgede Udgifter paa Fredensborg —

,

og tillige 225 vestindiske Aktier, foruden at der i Marts

1779 blev overladt hende 500 af samme Slags Aktier til

den Pris, de lod paa. Kursen var sikkert allerede dengang

over Pari.

Udgifterne til Hoffet bleve som for omtalt betalte

af Finanskassen, der desuden ydede 52500 Rdlr. om Aaret

til Partikulærkassen; men Kongen krævede jævnlig ved

Kabinetsordrer betydelige Tilskud til denne, og ligele-

des til sin Chatolkasse, en Kasse, der nu ligesom tidli-

gere indtog en særlig Stilling ved Siden af Partikulær-

kassen, og hvoraf Kongen tog, hvad vi kunde kalde sine

Lommepenge. Vi vide i Yirkeligheden slet intet om denne

Kasses Regnskaber, undtagen hvad man kan se, at der

er blevet indbetalt til den i Følge Kabinetsordrer eller

enkelte Gange af Partikulærkassen. Den bestyredes i den

største Del af Tidsrummet af Guldberg. Derimod aflagdes

der ligesom i ældre Tid Regnskaber for Partikulærkassen,

som endnu haves. Hvor store de Tilskud have været,

som denne jævnlig tik ifølge Kabinetsordrer, kan man

se deraf, at dens Indtægt i flere Aar var fra 90 til 100000

Rdlr., og i 1780 lob den endog op til 152644 Rdlr. Det

bør imidlertid tilføjes, at ved dens Udgifter spillede Ud-

deling af Pensioner og Gaver en meget fremtrædende

Rolle. Lægges alt det sammen, hvad der er betalt til de

tvende kongelige Kasser og til Hoffet (Apanagerne med-

regnede), komme vi til et Beløb af c. 600000 Rdlr. om

Aaret. Skjønt det er vanskeligt at sammenligne dette

med, hvad der tidligere gik med til sligt, er det aaben-

bart, at de egentlige Hofholdningsudgifter have været

mindre, end de jævnlig havde været i Tiden for 1772.

De udgjorde i Gjennemsnit 132300 Rdlr. om Aaret ^^);
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men i Frederik Vs Tid lian man i 17G5 linde alene til

Hofkjokkenet 104280 Rdlr., i Aaret 1767 vare Hufhold-

ningsudgifterne 226323 Rdlr,

Ellevte Kapitel.

Udgifter til Industrien og endnu mere til Handel og Skibsfart.

Skj.:jont vi paa nogle Punkter have kunnet nævne uri-

melig store Udgifter, bliver det Resultat, vi komme til ved,

hvad vi hidtil have set af Finanshusholdningen, alligevel, at

der her ikke var noget, der kunde hindre, at den betydelige

linansielle Tinding, som Erhvervelsen af Banken og Tallotte-

riet bragte, kunde bevirke, at der kom stoiTe Fart i Afbeta-

lingen af Statsgjælden, og at den Ligevægt imellem Indtægt

og Udgift bevaredes, som man nu havde opnaaet^). Bern-

storff synes altsaa for saa vidt med Grund at have kunnet

udtale i 1774: »Danmarks Stilling er virkelig lykkelig« 2).

Men desto værre havde han ligeledes Ret, naar han

tilføjede: ^Yi have kun vore egne Fejl at være bange

for«. Thi disse skulde ikke udeblive. Trods det i hnan-

siel Henseende vundne Fremskridt behøvedes der Varsom-

hed. Man maatte med Flid undgaa saadanne Udgifter,

der ikke vare helt nødvendige; men ulykkeligvis gav man
sig Svindelen i Vold ved den økonomiske Politik, man
slog ind paa. Det vil erindres, hvorledes Tanken om at

forbedre Handelsbalancen og derved at skaffe gunstigere

Vexelkurs overfor Udlandet havde fremkaldt en aabenbart

forceret Udvikling af Fabrikindustrien, og hvorledes der

paa dette Felt maatte udredes betydelige Summer, dels
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til Fabrikanlæg, som Staten selv overtog, dels til saa-

danne. som den ydede stor Pengehjælp. Vi huske Kjøbet

af Glasfabrikkerne i Xorge og af Porcellænsfabrikken i

Kjobenhavn samt Anlægget af Blaafarveværket ved Mo-

dum, hvilke Foretagender i 1784 stod til Bogs henholdsvis

for 210061 Rdlr., 200000 Edlr. og 142837 Edlr. Hertil

kom saa videre de anselige Manufakturanlæg udenfor Kjø-

benhavns XøiTeport. og der kan ogsaa nævnes Forskud

paa 60000 Edlr. til det i 1778 stiftede almindelige Brand-

assurancekompagni for Varer og Effekter 3). Men endnu

langt større Summer skulde Handelspolitiken trække ud af

Statskassen.

Der kunde ubestridelig siges adskilligt til Forsvar for

Anlægget af den slesvig-holstenske Kanal; men der var

ingen tvingende Xodvendighed for at tage fat paa dette

Arbejde paa et Tidspunkt, da det maatte være en Hoved-

opgave at spare, hvor det lod sig gjøre, for at betale af

paa Statsgjælden og hjælpe paa Banksedlernes Kurs, som

allerede i 1773 vakte Bekymring ved at være 6 pCt. la-

vere end Kurantpengenes-*). Og Udgifterne til Kanalan-

lægget vare meget betydelige. De naaede i Tiden indtil

dens Aabning 1784 en Hojde af 2V2 ^^iH. Edlr. Dette

var imidlertid ikke nok. Staten vilde selv være Kjob-

mand. Baade Schimmelmann og Guldberg haabede ad

den Tej at kunne føje et betydeligt Tillæg til. hvad der

ellers kom ind ved Statsindtægterne, og altsaa netop at

gjøre noget, der iinansielt var fordelagtigt. Det var, som

vi erindre, forst Hval- og Sælhundefangst samt store Fi-

skerier i de arktiske Farvande, der fristede til at kaste

sig ind i slige Foretagender.

Men sandt at sige, kunde Tanken om de Fordele, der

skulde vindes, faa et besynderligt Præg. Da Guldberg

senere i sine Breve til Johan Biilow kom ind paa at om-

tale sin egen Iver for de arktiske Fiskeriforetagender''),

fremhævede han, at den Fordel, som en Konge kunde
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buste ved sligt, ikke maatto l)eregiu's paa samme Maade,

hvorpaa en stor Grosserer som Ryberg beregnede sin. Det

kom her ikke an paa den umiddelbare Vinding. For Kon-

gen var Hovedsagen, bvad der blev svundet i Undersaat-

ter, som leve, avle, opdrage, og i hans Indtægter, som

ved disse nye Kilder formere sig«. » Grossereren <^, siger

han, »taber forfærdelig, naar han ikke vinder 12 til 16

pCt. Kongen kan som Konge vinde forfærdelig, om han

endog i den egentlige Handel taber 12 til 16 pCt.« Dette

Ræsonnement er hojst karakteristisk. Her, hvor Talen

netop var om at forbedre Statens Finanser, maatte det

være det afgjørende, at der ikke blev givet mere ud, end

der kom ind igjen. Nu mente Guldberg rigtignok, at ved

de af ham fremhævede Virkninger vilde Statens Indtægter

forøges, om end forst efterhaanden ; men det var en gan-

ske parodisk Tanke, at, hvad der som en Følge af Statens

Handelsforetagender vandtes i Konsumtion, Told og andre

Skatter, paa nogen Maade kunde komme op ved Siden af

de Pengeofre, der bleve bragte. Guldberg gaar imidlertid

i sin Selvforgudelse i Anledning af sin Deltagelse i disse

Foretagender saa vidt, at det er, som om han mente, at

hele Kjøbenhavns Opsving fra 1777 til 1782 skyldtes dem.

Der var, som vi vide, meget andet, der i langt højere

Grad virkede dertil. En praktisk Mand som Schimmel-

mann har naturligvis set anderledes paa Sagen. Han har

haabet, at der ligefrem skulde komme et forsvarligt Penge-

udbytte i Statskassen, og dette fremgaar da ogsaa tydelig

af den Forestilling, hvorved Overskattedirektionen anbefa-

lede at paabeg}'nde disse arktiske Expeditioner. Men naar

den indlod sig paa at give en saadan Anbefaling, hang

det netop sammen med, at man ved at erhverve Banken

og Tallotteriet havde faaet forøgede Pengemidler imellem

Hænderne. Overskattedirektionen (d. v. s. Schimmelmann)

siger udtrykkelig i en Forestilling til Kongen derom (10.

April 1775), at den Tanke, den længe havde havt om



606 Anden Bog. Ellevte Kapitel.

slige arktiske Foretagender, havde den maattet holde til-

bage af Mangel paa Driftskapital ; men nu, da dens Kasse

havde Indtægter fra Banken og Lotteriet, paa hvilke Lan-

det egentlig ikke havde noget Krav(!), nu mente den, at

det rette Øjeblik var kommet. Hvad der med klare Ord

var lovet Offentligheden ved Forordningen af 15. April

1774, at de Fordele, der vandtes ved Banken, ikke maatte

»anvendes til nogen anden Brug end Landgjældens Af-

betaling«, satte man sig allerede et Aar derefter ganske ud

over.

Vi have tidligere fulgt, hvorledes Kegeringen ved Si-

den af at fremme disse Foretagender, og desuden i nogle

Aar at tage den guineiske Handel paa sin Kappe, tillige

kastede sig ind i at give kostbare Laan og Præmier for

at udvikle Skibsb3^ggeriet og Skibsfarten og desuden op-

rettede Handelskompagnier, som den ikke alene gav be-

tydelige Særrettigheder, men for hvem den ogsaa byggede

Pakhuse, der i 1784 stod til Bogs for 196266 Kdlr.^), og

som den hjalp med Laan eller endog ligefremme Penge-

gaver. Selv et stort Laan til en enkelt Kjobmand, der

var i Forlegenhed, forekommer 1781.

Hvormeget denne Eegeringens Handelspolitik har

kostet Staten, kan rimeligvis ikke mere udfindes. Saa

lidt Klarhed er der i Datidens forviklede Finansregnska-

ber. Men det har drejet sig om betydelige Summer.

Allerforst kan det nævnes, at Overtagelsen af det almin-

delige Handelsselskabs Aktier i 1 774 kostede omtrent 416000

Rdlr., og senere, da Handelsforetagenderne i de nordlige

Have allerede havde været i Gang i flere Aar, beregnede

Overskattedirektionen*) i en Forestilling af 26. April 1779

de Beløb, som vare nødvendige for den grønlandske Han-

*) Ved Kabinetsordre af 27. April 1778 ændredes dette Kollegiums

Navn til Statsbalance- og Overskattedirektionen. For at und-

gaa Forvirring kalder jeg den imidlertid stadig blot Over-

skattedirektionen.
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del o. s. V. til ikke mindre end 1,500000 Rdlr.; den anslog

samtidig, hvad der maatte gaa med til den islandske,

færøske og tinmarkenske Handel, til 1 JMillion, og, hvad

den guineiske Handel vilde koste, til SOvjOOO Rdlr. Der

vilde altsaa sammenlagt blive en Udgift paa 3 Millioner.

Det er fremdeles klart af de Balancer, man har over disse

Handelsforetagender indtil Slutningen af 1781, at den grøn-

landske Handel i Forening med Hval- og Robbefangsten

hvert eneste Aar gav Underskud^), og selv om der var

Overskud ved de andre Handelsforetagender, overskredes

dette i det samme Tidsrum med over 100000 Rdlr. ved

Udgifter til de Præmier, som Regeringen i Anledning af

dem udbetalte til Skibe o. s. v. Der kan fremdeles lægges

Mærke til, at en Opgjørelse, man efter Afslutningen af

Aaret 1781 har af de grønlandske, guineiske og islandsk-

finmarkenske og færøske samt østersøiske Handelsforeta-

genders Gjæld, viser, at denne udgjorde 4,095895 Rdlr.

94^2 ^1 hvilket Beløb Staten eller Banken har maattet

udrede^). Bernstorff, der havde været begejstret for den

hele Handelsplan, havde i Foraaret 1776^) med Bitterhed

talt om en Klike, der kritiserede disse Foretagender, som

om man ved dem kom til Randen af en Afgrund. Men,

bortset fra det vel skarpe i det anførte Udtryk, viste det

sig desto værre, at denne »Klike« ingenlunde havde Uret.

Hvor lidt fordelagtig den grønlandske Handel med, hvad

dertil hørte, efterhaanden forekom selve Regeringen, derom

vidner ogsaa det klart, at den, som ovenfor omtalt, for-

stod at prakke en Del Skibe, Pakhuse o. s. v., der havde

været brugte dertil, over paa det østersøisk-guineiske Han-

delskompagni ^o) og endogsaa gjerne vilde have været af

med Resten ved at faa stiftet et grønlandsk Kompagni,

som dog ikke kom i Stand.

Efter alt dette vil det være indlj^sende, at som Skridt

til at arbejde Statens Finanser i Vejret kunde intet være

uheldigere end disse Handelsforetagender. Det var da og-
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saa, som vi snart skulle se, saare langt fra, at xlfbetalin-

gen af Statgjælden skred frem i disse Aar. De Fordele,

Bankens og Tallotteriets Overtagelse i saa Henseende

skulde liave bragt, vare gaaede tilspilde som en Følge af

Kegeringens økonomiske Politik.

Samtidig er der imidlertid ogsaa et andet Forhold at

se paa. Det er ovenfor antydet, at der utvivlsomt laa en

Fare i den Magt, Staten havde til igjennem Banken at

kunne udstede saa mange Seddelpenge, den h'stede. Det

havde i den foregaaende Tid kun altfor stærkt vist sig

vanskeligt under Omsa'tningen med Udlandet at holde de

danske Banksedler i Parikurs. Forøgedes deres Masse

yerligere, kunde det gjælde for afgjort, at deres Kurs vilde

falde betydelig, da Banken ganske var ude af Stand til

at indløse dem.

Den Fare, der laa i Forøgelsen af Seddelmassen, var

ingenlunde skjult for de ledende Mænd. I det Skrift,

Guldberg under Navn af Philodanus 'udgav i Trjkkefri-

hedstiden, havde han fremhævet Nødvendigheden af at

formindske de udstedte Banksedlers Masse, og det havde

han gjort netop med Tanken om. at man burde sikre de-

res Kurs. Ikke længe efter ytrede Schimmelmann i et

Brev til Schack Eathlou i Slutningen af 1772, at, »naar

Banken ikke paa Anfordring kontant kan indløse sine

Sedler, er den ingenlunde Staten nyttig, men meget mere

skadelig«. Kort Tid efter, at Staten havde overtaget

Banken, udtalte Overskattedirektionen 8. Juli 1773 i en

Forestilling om, hvorledes der bedst kunde skaffes 300000

Edlr. tilveje til Hjælp for Finanskollegiet, at det vistnok

laa nær at faa dem ved et Laan i Banken, men at man
havde stor Betænkelighed derved, da dens Sedler allerede

stod 6 pCt. under Pari. Dette var, tilføjede Direktionen,

ogsaa Schimmelmanns Mening, som den havde indhentet,

og den foreslog derfor en anden Udvej. I god Samklang

med denne Tankegang holdt Direktionen det da ogsaa for
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nodvendigt, at der blev virket for at sætte Banken i en

saadan Stand, at den paa Anfordring kunde realisere sine

Sedler; man maatte hjælpe den til et kontant Fond paa

600000 Rdlr., og der maatte arbejdes paa at faa inddra-

get saa mange af de cirkulerende Sedler, at der kun blev

et efter dette Fond afpasset Beløb af Sedler i Omløb").

Yed Siden deraf talte Schimmelmann samtidig i Breve

til Schack Rathlou om sin Uro over den rystede Tilstand,

hvori Finansforhold, Kurs og Banksager vare, saa der var

Grund til at vise den størst mulige Sparsommelighed, og

tillige om Xodvendigheden af at sætte Skranker for Penge-

og Yexelkursen. Derfor maatte man endelig ikke tage

noget nyt Laan af Banken ^2).

Men Virkeligheden kom uheldigvis ikke til at svare

til disse Tanker om Forsigtighed. Handelspolitiken hin-

drede det. Da man kastede sig ind i de store Foreta-

gender med Hvalfangst, Fiskerier og Bygning af de dertil

nødvendige Skibe, kom man snart i Forlegenhed for Penge,

og der blev derfor optaget Banklaan, som efterhaanden

naaede et Beløb af en Million Rdlr.; men dette førte med

Xodvendighed til, at der kom en saa meget større Masse

Sedler i Omløb. Det var ogsaa Banklaan, som Regerin-

gen paa andre Felter jævnlig greb til under Bestræbelserne

for at ophjælpe Industri og Handel, for det meste under

den Form, at det blev tilladt at gjøre slige Laan med

kongelig Garanti. Fof at tage et Par større Exempler der-

paa, hedder det i Oktroyen for det vestindiske Selskab af

1778, at, hvis dettes Direktion ikke fandt den ved Aktie-

tegning tilvejebragte Sum af 500000 Rdlr. tilstrækkelig,

skulde den have Lov til enten ved »vores Bank eller ved

andre Particuliers« at optage et Laan paa indtil 500000

Rdlr., og i Oktroyen for det østersøiske og guineiske Sel-

skab staar der. at for at understøtte dette til at skaffe

sig et Oplag af østersøiske og andre fremmede Yarer, i

det mindste paa 400000 Rdlr.s Værdi, tillod Kongen, at

39
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det maatte laane dette Beløb i Banken imod 2 pCt.

Rente. Hertil kom saa fremdeles, at Regeringen i Maj 1778

samtykkede i, at det til Banken knyttede Bankkontor (med

Filial i Altona) til sine Børsoperationer i Hamburg maatte

af Banken faa alle de Sedler, det behøvede dertil. Og
medens det tidligere havde været fastsat, at Banken ikke

maatte udlaane mere end 3 Millioner til private, blev

dette nu opfattet saaledes, at, hvad der udlaantes til Han-

delskompagnier og til saadanne, som kunde laane under

kongelig Garanti, ikke skulde være indbefattede deri. Des-

uden udvidedes Laanefondet i 1781 til 5 Millioner, og den

Seddelmasse, der overhovedet maatte sættes i Omlob, fast-

sattes til 15 Millioner Rdlr. ^^}. Den var siden 1772 ind-

til Udgangen af 1781 stegen fra 5,700000 Rdlr.til 12,836557.

Naturligvis var der i og for sig ikke noget at sige til, at

Banken laante Penge ud i saa stor en Udstrækning som

muligt, naar bare Laanene vare fordelagtige; men Ulyk-

ken var, at disse Laan maatte gives i ufunderede Sedler.

Bankens Metalbeholdning var saa lille, at den i Aarene

1773—81 svingede imellem c. 82000 Rdlr. og c. 177000

Rdlr. 1^).

Virkningen af denne Masseudstedelse af Sedler var,

at disse til Trods for den stærke Omsætning, som Handels-

livets Opsving i Kjobenhavn fremkaldte, dog ikke kunde

holde Parikurs, men i 1781 stode 7 pCt. under denne.

Samtidig stillede Yexelkursen sig ogsaa ugunstig. Det

vækker Forbauselse at se dette, da Handelen efter 1778

ingenlunde skulde synes at kunne fremkalde nogen uhel-

dig Betalingsbalance for Landet; men ikke alene have de

betydelige Renteudbetalinger, som den store udenlandske

Statsgjæld gjorde nødvendige, selvfølgelig skadet denne

Balance, der maa tillige som en Følge af altfor vidtgaa-

ende Spekulationer være trukket store Beløb paa Udlan-

det for atjaa den nødvendige Driftskapital^^). Nok er

det, at Stillingen ogsaa i den Henseende vakte Ængstelse.
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Det har Interesse at se Gnldberg i et Anfald af denne

Stemning i Efteraaret 1779 bede Martfelt om Raad, da

»Vexelkursen var særdeles ugunstig, da Penge manglede i

adskillige Statskasser, da Banksedlerne vare for mange i

Omlob, da Handelen dermed næsten standsedes, da næsten

alting syntes at være de bedste Anlæg imod, og intet,

skjønt alt var kostbart, syntes at være dyrere end gode

Kaad«. Men naar Martfelt i sit Svar ikke alene raadede

til at gjøre et Statslaan for at faa Kontanter til dermed

at inddrage de cirkulerende Banksedler, men ogsaa frem-

hævede Nødvendigheden af at skille Banken fra Staten,

var det et Kaad, der under de daværende Forhold maatte

falde virkningsløst til Jorden ^^).

Endnu langt ængsteligere end Guldberg var dog

Schimmelmann ved den hele Stilling. Han synes, skriver

Bernstorff om ham i Oktober 1779, ikke at kunne tænke

paa andet end Banksedlernes daarlige Kurs, og hermed

stemme ganske Udtalelser af ham selv i Breve. Han var

aabenbart især bleven bange for Virkningen af den stærke

Udstedelse af Sedler ved Banklaan. og han advarer gjen-

tagne Gange om endelig at vise Forsigtighed i saa Hen-

seende. I høj Grad indtrængende lyder saaledes hans

Formaning dertil i et Brev af 16. Oktober 1781. »Jeg

holder det«, skriver han her blandt andet, »for nødven-

digt, at vi med Alvor begynde paa ganske at indskrænke

Udlaaningen, og ikke ved nogen nok saa tilsyneladende

fordelagtig Udsigt lade os bevæge til at udlaane endnu

flere store Summer og derved virke til at forøge den

allerede forhaandenværende store Masse Banksedler, som

inden kort eller lang Tid vilde kunne blive til største

Skade for Staten«").

I^aar der fornuftigvis ikke kan være Tvivl om, at

Schimmelmann har en stor Del af Ansvaret for de bety-

delige Banklaan, der bleve ydede til Regeringens egne

store Handelsforetagender, synes det af hans ovenfor

39*
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nævnte Udtalelser at være klart, at han ikke har sam-

stemmet med den Brug, der blev gjort af saadanne Laan

til at støtte private Handelsspekulationer. Her har der i

det sidste Par Aar af hans Liv sikkert gjort sig Indfly-

delser gjældende, som han ikke har kunnet holde borte,

enten fordi han paa den Tid ikke har været i Kjøben-

havn, eller fordi Guldberg under det Tryk, han blev Gjen-

stand for, har ment at maatte sætte sig ud over, hvad

Schimmelmann holdt for rigtigt, og at maatte trænge den

Ængstelse tilbage, han selv, som nylig nævnt, til sine

Tider kunde have.

Den Tanke ligger nær, efter hvad vi her have set

om Schimmelmanns Meninger, at han af al Magt vilde

have modsat sig de yderliggaaende Understøttelser af de

Handlende, som Regeringen indlod sig paa i 1782 og

1783. Men han døde for tidlig til i saa Henseende at

blive sat paa Prøve.

Schimmelmann, der var født 1724, var ved Begyn-

delsen af 1782 kun 58 Aar gammel; men han havde

skrantet flere Aar tilbage, og Bernstorff havde allerede i

Slutningen af Halvfjerserne været bekymret over hans

Helbredstilstand. Nu i Begyndelsen af 1782, kort Tid

efter at han fra Hamburg var kommen tilbage til Kjøben-

havn, lik han et Anfald af Gigtfeber, og den farlige Syg-

dom lagde ham 15. Februar i Graven. Den Maade, hvor-

paa han gik Døden imøde, vakte stærk Rorelse og Sym-

pathi i hans Kreds. Selv de, der havde sat stor Pris paa

ham som Statsmand og ment, at han som Menneske havde

solide og gode Egenskaber, havde dog overvejende maattet

se den tørre, hensynsløse og rent praktiske Forretnings-

mand i ham. Det vil erindres, hvor stærkt Bernstorff,

der stod ham saa nær, kunde fole sig saaret ved hans

skarpe Kanter og Mangel paa Idealitet. Da Gregers Juel

laa for Døden (1776) og Bernstorff hørte, at Schimmel-

mann havde set til ham paa hans Dødsleje, ytrede han
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med en vis Bitterhed: »Scliiiniiielniiinns religiuse .Menin-

ger ere langt mindre rene og klare end Juels, og han vil,

det er jeg overtydet om, kun tale til ham om Handels-

planer« i^). Saameget mere blev Bernstorff og andre af

Kredsen overraskede over at hore, med hvilken Forening

af Sjælsro og Gudhengivenhed Schimmelmann var gaaet

Doden iniode. Naar han vitterlig havde udfoldet et ener-

gisk Arbejde i vort Fædrelands Tjeneste og levende været

optaget af Tanker om dets finansielle og økonomiske Tarv,

saa traadte disse ogsaa frem hos ham paa hans Døds-

leje, hvor han gav dem Rum. saa længe hans svindende

Kraft tillod ham det. Og ved Siden deraf syslede han

med at give Ordrer om det gode, han vilde have, der

skulde gjores dem, som havde været i hans Tjeneste.

Hans nærmeste fik et levende Indtryk af Kjærlighed hos

ham, og han endte sit Liv med ydmyg at befale sig Gud

i Vold 19).

At Schimmelmanns Dod rystede hans egen Kreds som

en Begivenhed, der lod Staten lide et uerstatteligt Tab,

forstaar sig af sig selv. Bernstorff bruger de stærkest

mulige Udtryk derom, og F. L. Stolberg taler, som om
Danmark nu maatte gaa tilgrunde, da dets Styrmand var

borte. Men ogsaa udenfor Kredsen var der en levende

Følelse af, at en betydelig Kraft var gaaet bort. Yndet

af Folket havde han rigtignok ikke været. Han var nem-

lig en haard Mand, og han, der havde været Mester for

Indførelsen af den af alle forhadte, og, man kunde fristes

til at sige, selv af Hoffet som forkastelig ansete Extra-

skat^o), kjendte ikke til Eftergivenhed, hvor det gjaldt om
at faa Penge i Statskassen. Da hans Søn i 1771 rejste

i Norge, havde han Lejlighed til at mærke, hvor forhadt

hans Fader var der. Højst sandsynlig har en tilsvarende

Opfattelse gjort sig gjældende i Danmark. Thi visselig

var Skattetrykket svært. Det bragte blandt andet Schack

Rathlou til gjentagne Gange at fremhæve, at man her
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var gaaet til det yderste, ja endog næsten nd over Græn-

sen af, hvad der kunde bæres ^^). Og naar der saa tidt,

selv af Bernstorff, er blevet talt om Scbimmelmanns Hen-

synsløshed og Mangel paa Takt, var det Egenskaber, der

indenfor selve Administrationens Kredse kunde fremkalde

skarpe Domme om ham. Det kan under slige Forhold

ikke undre, at Bernstorff kunde tale om, hvilken Miskj en-

delse han var Gjenstand for, ja endog om, at han havde

mange Fjender, der søgte at styrte ham, men heldigvis

ikke mægtede det '^^). Fra flere Sider er der blevet fældet

Domme, der fuldstændig bryde Staven over ham som den,

der udplyndrede Statskassen for at fylde sin egen Lomme.

For saa vidt sligt fremkommer i fremmede Diplomaters

Depecher, i et Skrift som Marquis dTves: »Geheime Hof-

und Statsgeschichte von Danemark« eller i TJ. Å. Holsteins

af personligt Nag dikterede utrykte Memoirer, have de

kun Værd som Vidnesbyrd om, hvad der er blevet fortalt

af onde Ting om Schimmelmann. Efter den Dobbelthed,

der var ved hans Stilling som Statsmand og som Han-

delsmand, laa det kun altfor nær for dem, der af en eller

anden Grund vare misfornøjede med ham, at fortælle det

værst mulige om ham. Større Interesse har det at se,

hvorledes August Hennings allerede, medens han levede,

— rigtignok sikkert under Indflydelse af formodet Til-

sidesættelse fra Schimmelmanns Side — i Breve til selve

dennes Søn Ernst har udtalt de bitreste Domme om ham
som Statsmand. Han paastaar. at han ødelagde Landet,

at der vilde komme den Tid, da Nationen vilde stene

ham, selv den sorte Død havde været mindre ødelæggende

for Landet end han o. s. v. Ja han sigtede ham saa godt

som med rene Ord for at spekulere i Pengekurseme til

Ødelæggelse for Laudet, og han fortæller, at han selv

havde skrevet til Guldberg for at advare denne imod ham.

Men uheldigvis faar man intet nærmere at vide om Schim-

melmanns saakaldte Forbrydelser ^3).
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Er det af alt dette indlysende, at Schimmelmann har

havt bitre Fjender, saa er det paa den anden Side ogsaa

klart, at iblandt de Mænd, som havde storst Indflydelse i

Landet, fandtes de ikke, og at han stod urokket, da han

dode. Ja, efter et Ord af hans Søn fandt Dødsfaldet

Sted i et Øjeblik, da alt i den hele Verden syntes at føje

sig efter hans Ønsker ^'). Det var da ogsaa med den

storst mulige Anerkj endelse, at Regeringen udtalte sig om
ham efter hans Død. I en Kabinetsordre af 18. Februar

1782 til Overskattedirektionen hedder det: »Det vigtige

Dødsfald, som sidste Fredag den 15de berøvede os og

Landet den for Næringerne, for Handelen, for Skibsfarten,

for Skibsbyggeriet og for det hele Finansvæsen saa ind-

sigtsfulde, saa arbejdsomme, saa nidkjære Skatmester,

har inderlig rørt os«. Skrivelseil fremhæver derfor Nød-

vendigheden af snarest muligt »at erstatte hans mageløse

Virksomhed«. Denne Hyldest af hans Minde havde sit

Tilsvarende i en Skrivelse fra en helt anden Kant. Bør-

sens største Grosserere — iblandt hvilke dog Rybergs

Xavn fattes — udtalte i en Adresse til Schimmelmanns

Søn, Grev Ernst, hvilken Smerte der havde grebet dem

ved hans Faders Død, og hvor stor Taknemmelighed de

følte imod hans Minde. Der kan have været Snobberi

heri overfor den Mand, som man nu kunde tænke sig, i

meget maatte komme til at afløse Faderen; men der er

dog ingen Grund til at tvivle om at Hovedstadens Han-

delsstand virkelig følte, at Schimmelmanns Død voldte et

umaadeligt Tab. Thi vitterlig havde netop den kjøben-

havnske Handels Tarv ligget ham stærkt paa Sinde.

Derom havde allerede hans Iver i sin Tid for at skaffe

Byen en Frihavn været et klart Vidnesbyrd, og, naar det,

som vi have set, var blevet paabudt, at Tilførsel af Suk-

ker fra Vestindien alene skulde finde Sted til Kjøbenhavn,

naar Regeringen havde stræbt at fremme Skibsbyggeriet

netop særlig i Kjøbenhavn, naar den havde ladet opføre
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det ene Pakhus efter det andet Ted Byens Havn og havde

indført 'betYdelige Forbedringer ved Klareringen og den

øvrige Forretningsgang paa Toldboden, saa vidste man,

at Schimmelmann mere eller mindre havde havt Del i

det altsammen.

Hvormeget der end i den nyeste Tid er fremdraget

af Aktstykker til den Tids Historie, i hvilken Schimmel-

mann virkede, er det endnu ikke let at komme til en

ganske klar Dom om ham. Saa meget kan man imidler-

tid sige med fuldkommen Sikkerhed, at han har indlagt

sig en overordenlig stor Fortjeneste ved at bringe Staten

frelst ud af den farlige finansielle Krise, hvori den var

1762; der kan lige saa lidt være Tvivl om, at han baade

i de nærmeste Aar derefter og i Tiden fra 1772 indtil sin

Død har gjort Staten store Tjenester ved sit Talent til at

faa Laan ojjtagne paa de gunstigst mulige Betingelser,

og at han ikke sjælden i en snæver Vending har forstaaet

at finde Udveje. Det maa sikkert ogsaa paaskjonnes, at

han brugte den overordenlig store Indflydelse, han havde,

ikke alene til at drive paa Sagernes Gang i de finansielle

Kollegier, men ogsaa til at udjævne Sammenstød og Riv-

ninger, som der var nok af. Hvor godt et N'avn han

havde i saa Henseende, viser et Brev fra A. G. Moltke

til EeventloAv (8. November 1776). :>Der er«, hedder det

her, »Uenighed imellem de hoje Embedsmænd: men alt

vil rimeligvis blive ordnet, naar Schimmelmann kommer.

Han vil faa Æren af at udsone Gemytterne, saaledes som

han har gjort det de foregaaende Vintre«. Derimod kan

man umulig finde den Ordning af den finansielle Styrelse

heldig, der dengang fandt Sted med dens Splittelse i for-

skjellige Kollegier og det deraf følgende Skuflfesystem.

Men den maa han mere end nogen anden have bragt i

Stand. Ikke mindre bærer han, selv om ogsaa Guldberg

har havt sin Del deri, et Hovedansvar for, at Staten ka-

stede sig ind i bekostelige Handels- og Fiskeriforetagen-
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der, og han har sikkert ogsaa virket sit til. at der til Opret-

telsen af det vestindiske og af det ustersoisk-guineiske Kom-
pagni knyttede sig de tidligere nævnte store Skyggesider.

Langt mere tvivlsomt er det, om man har Ret til, som

det tidt er sket, at bryde Staven over ham, fordi han tik

Banken gjort til en kongelig Bank. Det maa ikke glem-

mes, at de finansielle Fordele, som dette Skridt i Øje-

blikket bragte, vare meget store, og det laa ikke med Nød-

vendighed i Statens Overtagelse af Banken, at den skulde

blive brugt paa den ulykkebringende Maade, hvorpaa det

siden skete. Men han kan umulig frikj endes for bag efter

ved de store Bankiaan til de arktiske Fiskeriforetagender

uforsigtig at have fort Staten ind paa det Skraaplan. der

skulde blive skjæbnesvangert. Der er derfor noget næsten

tragisk i at se den store Ængstelse, der greb ham i Slut-

ningen af 1781. da han selv havde faaet en Følelse af

Faren og vilde prove paa at raabe Holdt.

Men netop fordi han havde faaet Ojet op i saa Hen-

seende, og fordi han var den overlegent dygtige Mand.

maa det siges at have været et umaadeligt Tab, man led,

da han døde. Forholdenes Udvikling i de nærmest føl-

srende Par Aar skulde klart vise det.

Tabet af ham var saameget desto større, som der af-

gjort ingen jævnbyrdig var, d^r kunde fortsætte Gjernin-

gen efter ham. Men vi tage ikke fejl, naar vi mene, at

der var en, som i meget høj Grad havde Lyst dertil, og

det var Guldberg. Det vil erindres, at han efter Bern-

storffs Fald i November 1780 havde grebet Magten, hvad

den udenlandske Styrelse angik, og han havde, hvad vi

snart ville komme tilbage til, i det hele udvidet Kabinets-

regeringen mere og mere. Nu efter Schimmelmanns Død

laa det finansielle Omraade aabent for ham, hvor han

kunde tage al den Indflvdelse, han vilde ; men hvor stærkt
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hans stigende Magtlyst og altfor gode Tanker om sine

egne Evner end lokkede ham videre frem, folte han dog,

at det skortede ham paa Kundskab om de finansielle For-

hold, og at han under de Vanskeligheder, der her frem-

bød sig, kunde trænge til Raad fra anden Side. Allerede

i 1779 have vi set ham være ængstelig ved, hvorledes det

stod til med Vexelkursen og Banksedlernes Kurs. og det

var i saa Henseende ingenlunde blevet bedre siden. Det

ser stærkt ud til, at han i Slutningen af Schimmelmanns

Liv har havt Samtaler med denne om Forholdene, og han

har tydelig nok kjendt Tanker, som Schimmelmann havde

havt om Skridt, der formentlig kunde være praktiske.

Det første, han gjorde, var allerede tre Dage efter

dennes Død at lade Kongen udstede en Kabinetsordre

til Overskattedirektionen om saa hurtig som muligt at

give Indberetning om de Forhold, der laa under den^^).

For at fremme denne »Rapport« skulde særlig to af

dens Medlemmer, nemlig Grev Ernst Schimmelmann og

Gehejmeraad Stemann paatage sig det daglige Arbejde

derved, og derfor, medens det stod paa, være fri for andre

Forretninger. Kongen vilde, tilføjedes der desuden ud-

tr3^kkelig, have alle den salige Skatmesters gode Planer

fulgte*). For det Tilfælde, at hurtig Hjælp og Taushed

behøvedes, skulde Schack Eathlou, Schimmelmann, Ste-

mann og Guldberg besørge dette. Her kommer, hvad der

er værdt at lægge Mærke til, den sidst nævnte med. Efter

*) Naar en saadan Udtalelse viser, hvor højt Guldberg endnu

satte den afdøde Schimmelmann, kan der lægges Mærke til,

hvad A. Hennings fortæller (Regeringsskiftet 1784S. 104), at

Guldberg efter Skatmesterens Død havde tilstaaet for ham, at

han ganske havde ladet sig blænde af denne, men at han nu

havde indset sin Fejl og derfor vilde give Sagerne en anden

Gang. Det er klart, at en saadan Erkjendelse var Guldberg

endnu ikke kommen til paa det Tidspunkt, vi her tale om. Vi

kunne tilføje, at han uheldigvis ved sin egen Virksomhed bare

kom til at giøre ondt værre.
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at nu i stor Skynding baade den krævede Indberetning og

ligeledes en lignende fra Finanskollegiet vare indkomne,

blev der 4. Marts 1782 nedsat et Udvalg af de lire nys

nævnte Mænd til at indgive en Betænkrång om »en sta-

dig Plan til Udgifternes ordentlige Bestridelse og Gjæl-

dens Afbetaling«.

Guldberg havde altsaa her, foruden Schack Rathlou,

der maatte gjælde for det vigtigste Medlem af Statsraadet

og tillige havde havt stadigt Sæde baade i den extraordi-

nære Finanskommission og i Overskattedirektionen, taget

Stemann og den yngre Schimmelmann med. Af disse har

Stemann aabenbart staaet ham nærmere end nogen anden

paa hele det Felt, hvorom her er Tale. Yi ville erindre,

hvor stor Pris Guldberg allerede havde sat paa ham i 1773,

da han onskede, at han skulde være den ledende i Tyske

Kancelli, og dette Forhold var siden blevet nærmere og

nærmere. Guldberg har engang brugt det Udtryk om
Stemann, at han var den eneste Holstener, han kj endte,

der var fri for den ubillige Holsteinisme, og det maa er-

kjendes, at det loyale danske Sind, han fandt hos ham,

vel var værdt at paaskjonne. Fremdeles var Stemann, der

i sin Ungdom havde havt Reformtanker, f. Ex. hvad Land-

boforholdene angik, bleven mere og mere konservativ, og

han passede ogsaa derved til Giildberg, der desuden til

troede den energiske og arbejdsomme Mand storre Evner

som Statsmand og særlig som Finansmand, end han

havde. Stemann var da ogsaa i de senere Aar kommen

op i øverste Række af Kollegieembedsmændene. I De-

cember 1776 havde han afløst J. G. Moltke som første

Deputeret i Generaltoldkammeret, han var bleven adlet i

1777, og i April 1781 var han flyttet over til at være

første Deputeret i Finanskollegiet og i Rentekammeret.

Herved var han, der ogsaa siden 1777 havde havt Sæde i

Overskattedirektionen, kommen til at faa meget med Fi-

nanssager at gjøre.
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Ved Siden af ham liavde Guldberg ladet den yngre

Schimmelmann faa Plads i den vigtige Finanskommission.

Enhver, der kjender noget til vort Fædrelands Historie i

Slutningen af attende og i Begyndelsen af nittende Aar-

hundrede, veed, at Ernst Schimmelmann efter et kort

Mellemrum blev Faderens Efterfølger som Leder af Sta-

tens Finansvæsen, og det er tillige bekjendt nok, at han

i saare meget var en fuldstændig Modsætning til sin

Fader. I Stedet for at denne havde været den praktiske,

klare, men torre Forretningsmand, der følte sig i sit Ele-

ment, naar han tumlede med Pengetransaktioner og Fi-

nansspørgsmaal, og som forstod at forene diktatorisk Myn-

dighed med Smidighed, var Sønnen en fuldstændig idea-

listisk anlagt Natur. Rousseaus Filosofi og Ossians Digt-

ning syntes at ligge ham usigelig nærmere end Finans-

regnskaber og Toldspørgsmaal, og den Verden, han levede

i med begejstrede Tanker om Menneskehedens Fremskridt,

med Ivjærlighed til andre Mennesker og til ISTaturen, og

med en noget pantheistisk farvet Eeligiøsitet, syntes i

hans bløde Personlighed med dens Mangel paa skarp Profil

at faa et vist udsvømmet Præg, der nærmest passede for

et poetisk anlagt Menneske eller en aandrig Drømmer.

Og naar det er svært at faa et klart Billede af Faderen

som Karakter, saa tegner Sønnens Personlighed sig saa

tydelig som vel muligt. Ingen har nogensinde været i

Tvivl om, at han var et sjælden elskeligt Menneske, en

kjærlig Natur, der gjerne vilde gjøre andre alt det gode,

han kunde, let at leve med og uegennyttig som faa. Det

var en sand Dom, Bernstorff fældede om ham, naar han

i et Brev til D. Eeventlow skrev om ham: »Han er et

Menneske med en udmærket Karakter. Han har baade

Finhed og Adel«.

Hvor lidt han gjorde Indtryk af at være et Stats-

mandsemne, viser et Brev, som Gregers Juel, der saa ham i

Stockholm 1769, dengang skrev om ham til Schack Eathlou:
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»Jeg synes ikke«, siger bun her, »at haii har synderligt

Begreb om. hvorledes han skal opfore sig, eller at han

har noget synderligt Judicium. For øvrigt er han et

særdeles hæderligt ungt Menneske; det har bare gjort mig

ondt, ikke at kunne spore Faderens Begavelse hos ham«^'').

Meget statsmandsmæssigt var det heller ikke af ham, at

han efter 17. Januar 1772 var med i fantastiske Planer om
at befri Karoline Mathilde*). Men at han skulde blive en

elskværdig Skjonaand, stemmede mindst af alt med Faderens

Ønsker. Han tik ham draget ind paa Embedsbanen, og

naturligvis kunde han faa ham gjort til alt, hvad han

vilde, ikke alene hvad Titler, men ogsaa hvad Embeds-

stillinger angaar. Ikke mere end 26 Aar gammel fik

Ernst Schimmelmann Sæde i Overskattedirektionen, og

allerede da han var 29 Aar gammel, blev han første De-

puteret i Kommercekollegiet (1776) foruden Deputeret

i Finanskollegiet. Dette kunne vi, efter hvad vi have

set om hans Personlighed, fristes til at holde for den

største Taabelighed, og i Virkeligheden skulde han hele

sit Liv igjennem mangle sin Faders eminente praktiske

Greb. Men alligevel saa denne ikke helt galt, da han

førte ham ind paa Embedsbanen. Det kom til at vise

sig, at han, der besad en fin Intelligens og var i høj

Grad arbejdsom, havde saa megen aandelig Smidighed, at

han mere og mere forstod at forene varm Interesse for

sin Embedsgjerning med Trofasthed imod sine aandelige

Ungdomssysler, og at han med sin aabne Sans for. hvad

der rørte sig af nye Tanker i Datiden, kunde blive Frem-

ski'idtets Mand i saare vigtige Henseender, da Forholdene

bleve ham gunstige. I de første Aar følte han sig dog

til Trods for de vigtige Embedsstillinger, han beklædte,

aabenbart trykket af Faderen. Han kunde i Breve til

denne give ret bitre Følelser Luft over, i sin Egenskab

) Se ovenfor S. 236.
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af Kommercekollegiets Chef ikke at kunne røre sig saa

frit, som han vilde, og gjøre saa meget Gavn, som han

ønskede. Hvad han mente hermed, kan man desto værre

ikke se. — Ja, det kunde endog ligge nær at tro, at For-

holdet imellem ham og Faderen en Tid har vædret lige-

frem daarligt, naar man ser ham finde sig i, at hans

Ungdomsven, August Hennings, som ovenfor omtalt, i

Breve til ham paa den hensynsløseste Maade rakkede Fa-

deren ned og skildrede denne som Danmarks onde Aand.

Men senere stod han dj^bt bevæget ved Faderens Døds-

leje, og det var med varme Følelser, han bagefter talte

om ham. Det kom heller ikke til at stride imod Pieteten

for dennes Minde, naar han nu skulde være med til at

danne Overgangen fra hans Gjerning til den følgende Tids

Finansstyrelse, thi Meningen var slet ikke at bryde med
de Grundsætninger, Faderen havde fulgt. Kabinetsordren

af 18. Februar til Overskattedirektionen udtalte, som vi

nylig saa, netop det modsatte, og det samme lod Guld-

berg træde frem i den Kabinetsordre, hvorefter han selv

tilligemed Schack Eathlou, Ernst Schimmelmann og Ste-

mann kom til at danne Finanskommissionen af 4. Marts.

Idet der her selvfølgelig afkrævedes Kommissionen

Betænkning, dels om hvorledes der kunde skaffes Lige-

vægt imellem Indtægt og Udgift, dels om, hvorledes

Statsgjælden kunde blive afbetalt, henvistes der udtrykke-

lig til, at den afdøde Skatmester havde med Kongens

fulde Samtykke udarbejdet en Plan derfor, som Ernst

Schimmelmann skulde se at finde iblandt Faderens Pa-

pirer. Men for øvrigt blev Hovedpunktet i denne Plan

strax fremhævet i selve Kabinetsordren som noget, Kon-

gen udtrykkelig vilde have gjennemført, at nemlig Stats-

gjældens Afbetaling skulde delvis overdrages Banken.

Rimeligvis har Ernst Schimmelmann ikke havt van-

skeligt ved at finde Faderens Plan. I det mindste varede

det ikke længere end til 2. April, førend Kommissionens
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Betænkning forelaa; men den havde unægtelig paa Grund

af den knappe Tid maattet ladet et af de Spørgsmaal

ligge, som Kongen havde opstillet, nemlig hvorledes Sta-

tens Forpligtelser imod de nylig oprettede Handelskom-

pagnier kunde opfyldes.

Det har Interesse, i denne Betænkning at se, at der

var Underskud baade ved Finanskollegiets, Overskattedi-

rektionens og Skatkammerets Kasser; men vi ville dog her

alene holde os til det, der var det allervigtigste, nemlig

hvad der angik Statgjælden. Sammenlignes dennes Stør-

relse i dette Øjeblik med, hvad den havde været i Over-

gangen fra 1771 til 72, dengang den havde udgjort 16,234405

Rdlr., saa var Stillingen nu den, at den Del af den. der

hørte under Finanskollegiet, udgjorde 4,898827 Rdlr.. me-

dens der under Overskattedirektionen laa en Gjæld paa

12,487204 Rdlr. Sammenlagt var dens Beløb herefter

17,386031 Rdlr. Den var altsaa i Virkeligheden steget,

og endda var der ved denne Opstilling slaaet en Streg

over Gjælden til Banken paa 5,200000 Rdlr., ligesom der

heller ikke var taget Hensyn til, at Staten havde givet

Garanti for Banklaan paa 1,260000 Rdlr. til de store

Handelsforetagender, og heller ikke til, at Bankkontoret

havde 634269 Rdlr. tilgode, eller til at en mindre Sum
skyldtes det vestindiske Kompagni. Naturligvis havde Re-

geringen Magt til at sætte sig ud over, hvad den skyldte

Bank og Bankkontor, da den ejede disse Institutioner;

men selv naar det skete, vilde det vise sig, at Statsgjæl-

den var steget med 1,150000 Rdlr. siden Tidsrummets

Begyndelse, og samtidig slap Staten dog ikke for at

mærke Gjælden til Banken, for saa vidt nemlig denne

viste sig ved den Forøgelse, Seddelgj ælden havde faaet,

og ved den Svækkelse, der herved havde rammet hele

Landets Pengevæsen.

Imidlertid, man ser det utrolige, at Finanskommis-

sionen i den Grad forstod at sætte Fernis paa dette ube-
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haffeliffe Resultat, at det kom til at se ud. som om den

finansielle Stilling var bleven betydelig forbedret. Den

opførte nemlig som Modvægt til Gjælden en stor Mængde

saakaldte sikre Aktiver, som Staten havde, for det meste

i udestaaende Fordringer, nemlig ikke mindre end 10,916030

Edlr., og da disse Aktiver vare bet3'delig større, end de

havde været i 1772, udregnede man, at, selv om man

medtog Gjælden til Banken paa de 5,200000 Rdlr., blev

Stillingen dog bedre, end den havde været ved Tidsrum-

mets Begyndelse 2^). Men dette maa desto værre, for at

bruge det mest passende Udtryk, kaldes fuldstændig Hum-
bug. Det var kun en ringe Del af de saakaldte sikre

Krav. der kunde betegnes saaledes. Man tænke sig, at

der f. Ex. som saadanne opførtes 1,031000 Edlr., som vare

givne ud til den slesvigholstenske Kanal, og 2 Millioner

for 20000 Aktier i den grønlandske Handel, som endnu

ikke vare udstedte, men som Regeringen havde den Plan

at udstede, hvad aldrig skete. Man kan ikke andet end

forbauses over, at Kommissionens Medlemmer have kun-

net foregjøgle sig et saadant falsk Billede. Om de alle

fire have været lige blinde, eller der har været forskjel-

lig Opfattelse indenfor deres Kreds, veed man ikke. De

maa da alle bære Ansvaret for dette umulige Regnestykke.

Det andet Hovedpunkt i Kommissionens Forestilling

var, at Overskattedirektionen, eller for at bruge det nøj-

agtige Udtrjk, Statsbalance og Overskattedirektionen,

skulde ophæves og Statsgjælden deles saaledes, at den in-

denlandske lagdes under Finanskollegiet, men den uden-

landske kom til at høre under Banken. Tanken om denne

Fordeling havde aabenbart været stærkt oppe hos den

ældre Schimmelmann i den sidste Tid. Henlæggelsen af

den udenlandske Gjæld til Banken hang sammen med den

Rolle, Bankkontoret spillede som et Slags Agentur for

Statens udenlandske Betalinger. Man mente, at man ved

Hjælp af det bedst kunde holde Oje med Svingningerne
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paa det udenlandske Pengemarked, hvad enten det drejede

sig om Afbetaling af Laan eller om Afslutning af nye

saadanne. Skatkammeret, mente man, skulde vedblive at

bestaa, hvad forovrigt allerede var paabudt af Regeringen

ved Kabinetsordren af 4. Marts, og dermed fastsloges alt-

saa den ganske meningslose Adskillelse imellem det og

Finanskollegiet. Som en Følge af, at Overskattedirektio-

nen ophævedes, fordeltes dens Indtægter imellem Banken

og Skatkammeret, hvilket sidste nu fik forøgede Opgaver^*).

Idet Grænsen imellem dets og Finanskollegiets Virksom-

hed nivrmcre bestemtes, blev det indstillet, at fra 1. Ja-

nuar 1783 skulde Finanskollegiet kun bestride de faste og

reglementerede Udgifter. Den Gjæld, der hørte under det

(4,898827 Rdlr.), vilde for det første være at anse for en

staaende Gjæld, »paa de Kapitaler nær, som med Tiden

af sig selv bortfaldt« ^^).

I Forbindelse med Indstillingen gav Kommissionen

ogsaa en Skildring af Overskattedirektionens store og

gode Handlinger, og ligesom dens Indstilling godkj end-

tes af Kongen, udtalte han ogsaa sin allernaadigste Til-

fredshed med det smukke Resultat, der var vundet ved

Overskattedirektionens Arbejde, hvorved ikke alene Gjæl-

den var bleven formindsket, men ogsaa Aktivfordrin-

gerne saa vel som Toldintraderne anselig forøgede (8. April

'

1782)30).

Uheldigvis vedblev til Trods for denne allerhøjeste

Tilfredshed den ubehagelige Kjendsgjerning at staa fast,

at man havde en Statsgjæld paa 17,386031 Rdlr. og kun

nogle faa Millioner Rigsdalers Aktiver, som kunde gjælde

for at være noget værd. Desuden var der den svære Sed-

delgjæld, som ikke mange Maaneder derefter naaede op

til et Beløb af 14,763000 Rigsdaler.

En naturlig Virkning af den Omordning, der nu fandt

Sted, var, at der blev udnævnt en saakaldet Overbankdi-

rektion, der skulde styre Banken og Bankkontorerne med

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V. 40



626 Anden Bog. Ellevte Kapitel.

de nye Hverv vedrørende Statsgjælden, som vare over-

dragne dem. Den kom til at bestaa af 9 Medlemmer,

hvoriblandt Thott, Schack Rathlou, Stampe, Schimmel-

mann, Stemann, Giildberg og Ivr. D. Eeventlow. Faa Dage

efter, at Kommissionens Indstillinger vare godkj endte af

Kongen, avancerede baade Stemann og Schimmelmann,

de to Mænd, der maatte antages at have trukket Læsset i

Finanskommissionen. Den 13. April blev den førstnævnte

udnævnt til Finansminister, saaledes at han foruden at

staa i Spidsen for Finanskollegiet skulde være Medlem af

Skatkammerdirektionen og Overbankdirektionen. Han

skulde endvidere have Sæde i Bankkontorets St^Telse og

i den extraordinære Finanskommission, hvilken sidste dog

nu kun havde lidet at sige. Schimmelmann blev udnævnt

til Kommerceminister, Medlem af Overbankdirektionen, af

Bestyrelsen for Bankkontoret og af den extraordinære Fi-

nanskommission. Begge Titler, Finansminister og Kom-

merceminister, havde hidtil været ukj endte her i Landet.

Det blev ved en Kabinetsordre af 4. Maj overdraget disse

to Mænd at have et stadigt Tilsyn med Finanserne »i

alle deres Dele*. Eeferatet for Kongen af Sagerne skulde

Schimmelmann have. Da Guldberg vitterlig efter den

ældre Schimmelmanns Død havde Lyst til at lade Ka-

binettet være raadende, baade hvad Finanserne og hvad

Handelsvæsenet angik, pegede de tvende Udnævnelser paa,

at han tænkte sig begge disse to her nævnte Mænd som

dem., der skulde være Kabinettets vigtigste Hjælpere paa

de Omraader, hvorom der nu var Tale. Utvivlsomt kunde

han fuldt ud stole paa Stemann, som han viste saa me-

gen Tillid. Men tænker man paa, hvorledes Schimmel-

mann optraadte, da han efter 14. April 1784 fik friere

Alburum, har man ondt ved at tro, at han har kunnet

finde Behag i at være et Eedskab for Guldberg og Kabi-

nettet. Foreløbig lod han sig dog trække med.

For saa vidt det haabedes, at man efter den Omord-
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ning af Finansstyrelsen, der havde fundet Sted, nu skulde

kunne arbejde paa en lykkeligere Udvikling af Finanser

og Pengeforhold, blev Stillingen desto værre i høj Grad

ugunstig. Det var, som det vil erindres, netop nu, at

den Krise begyndte, der efter Afslutningen af Fredspræli-

minarieme i Januar 1783 fremkaldte en Omvæltning i Kjø-

benhavns Handel, og dermed bragte Fare over den ene store

Grosserer efter den anden. Vi have tidligere faaet Ind-

tryk af, i hvilken Grad det stod for Guldberg som en

Nødvendighed at lade Staten gribe ind med betydelige

Laan for at holde de faldefærdige Huse oppe. Men om
dette end lykkedes ham, var det forbundet med store

Pengeofre for Staten. Det var aabenbart en Følelse af,

at saadanne vare uundgaaelige, der bragte Guldberg til

ved en Kabinetsordre af 20. Januar 1783 at lade paabyde,

at alle Forestillingerne fra Kollegierne om nye Udgifter

skulde udsættes til Aarets Ende. Hvor store de Ofre

vare, som Regeringens økonomiske Politik krævede, have

vi tidligere omtalt*).

Endnu skal der her blot nævnes som Slutning paa

den Udvikling, vi have fulgt i det foregaaende, at den

førte til, at Bankens Seddelgjæld, da Aaret 1783 endte,

havde naaet en Størrelse af 15,683410 Rdlr. Samtidig

var dens Beholdning af møntede Penge kun 123021 Rdlr.,

og Sedlernes Kurs var faldet til mellem 145 og 50. Pari-

kursen var, som det vil mindes, 122. De havde med

andre Ord tabt omtrent Vs af deres Værdi.

*) Se ovenfor S. 544 f. og S. 604 ff.

40*
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Hær og Flaade.

jS aar Finansernes Historie i flere Tiaar har fortalt os

om Svingninger i deres Styrelse og om Kampe med store

Yanskeliglieder, havde dette sit Sidestykke i Udviklingens

Gang med Hensyn til Hærens Forhold i Danmark og Her-

tugdommerne. Det er tidligere nævnt, hvorledes der siden

1763 var sket gjentagne Forandringer ved den overste

Ledelse af dens Sager, og hvorledes den ene Hærplan

havde afløst den anden. Den Ordning, der gjaldt i Aaret

1782, var den. der var indfort i 1768, hvorefter Rytteriet

bestod af 2 Kyrasserregimenter og 6 Dragonregimenter,

og Fodfolket af 14 hvervede Regimenter foruden af 14

nationale Batailloner, medens 2 nationale Batailloner vare

føjede til det forholdsvis svage Artilleri. Hovedsagen ved

denne Ordning var, at, efter at St. Germain havde villet

sammensmelte de nationale Tropper med de hvervede

indenfor de samme Afdelingers Rammer, for derved at

gjore den samlede Troppemasse paalideligere, — et Skridt,

der aabenbart skulde danne Begyndelsen til efterhaanden

at faa en helt national Hær — , saa vare de nationale

Korpser nu atter blevne stærkt adskilte fra de hvervede

Regimenter. Det var disse, der afgjort maatte gjælde for

Hærens Kjærne, og som dannede Garnisonerne i Kjoben-

havn og de andre Byer. Selv om St. Germain havde

faaet bevirket, at der aarlig blev optaget 700 Xationalre-

krutter i dem, og denne Ordning ogsaa bevaredes efter

hans Fald. kunde det ikke tilintetgjore det Indtryk, Hæ-

ren gjorde af overvejende at være en hvervet Hær. og da

den for den allerstørste Del var sammensat ved Hvervning

i fremmede Lande, stod den paa en Maade som en uden-

landsk, kun efter Navnet dansk Hær i Landet.
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Det er vel kjendt, at dette Forhold i alle Henseender

var højst uheldigt, og at det foruden de uniaadelige Fejl,

der i moralsk og derved i Virkeligheden ogsaa i militær

Henseende klæbede ved de hvervede Soldater, tillige havde

uddybet en Kloft imellem Hæren og Folket. Dette burde

der af mange Grunde gjores Ende paa. Der maatte nød-

vendigvis arbejdes videre i det af St. Germain brudte

Spor, saaledes at Hæren efterhaanden kunde blive et vir-

kelig nationalt Værn, og det syntes at være en Opgave,

der naturlig laa for den Regering, der indførte Indføds-

retsloven. Den gav sig da i Virkeligheden ogsaa i Kast

dermed.

Det første Skridt var saa at sige at give Hæren et

dansk Præg ved at indføre Dansk som Kommandosprog.

Vi have allerede ovenfor*) omtalt den Begyndelse, der

skete hertil, da en kongelig Resolution af 19. Februar

1772 paabød danske Kommandoords Indførelse, om end

saaledes, at den skulde udsættes for de 14 hvervede tyske

Infanteriregimenters Vedkommende indtil efter den først

afholdte Mønstring. Da der ikke fandt nogen saadan

Sted i Danmark og Hertugdommerne i 1772, laa Sagen

med Hensyn til disse Afdelinger hen indtil Sommeren

1773. Da rettede Generalitets- og Kommissariatskollegiet

19. Juni den Forespørgsel til Regeringen, om Kongen

vilde have, at Befalingen om de danske Kommandoord

ogsaa skulde gjælde ved disse Regimenter og ved de 3

nationale Batailloner i Slesvig og Holsten, hvor de ej

heller endnu brugtes. Kollegiet gjorde tillige opmærksom

paa, at Indførelsen af disse Kommandoord kunde volde

Vanskeligheder ved de sidst nævnte Afdelinger. Herpaa

faldt der 23. Juni den Resolution, at de fra 1. Oktober

skulde indføres allevegne, og, hedder det videre: »Det

danske Sprog skal bruges i alle mulige Tilfælde, saasom

*) Se ovenfor S. 33.
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i alle Garnisoner og Eegimenter findes danske Folk. Ge-

neralauditøren haver ogsaa at lægge sig efter at opspørge

og foreslaa til Auditører fødte Undersaatter, der baade

kan Dansk og Tysk«. Endnu vigtigere end dette sidste

var det aabenbart at faa saa mange danskfødte Underof-

ficerer som muligt, og det blev da ogsaa paabudt, at der

skulde arbejdes herfor^). Ligeledes maatte kun indfødte

»danske eller norske Undersaatter« blive Officerer-), og

det pegede i dansk national Retning, naar en Kabinets-

ordre af 31. Juli 1776 forbød Generalitetet at modtage

Eapporter fra Regimenterne, der ikke vare affattede paa

Dansk, og naar det blev paabudt, at »alle Officerer skal

tale Dansk, samt dette Sprog bruges ved Exercitsen, da

Hans Majestæt anser Forsømmelse deraf med synderlig

Mishag«. Disse sidste Ord tyde aabenbart paa, at det

bar været nødvendigt at give Befalingen en skærpet Form,

og dette kan ikke undre. Det var for adskillige af de

tyskfødte Officerer og Underofficerer en stor Ubehagelig-

hed, at de nu bleve nødte til at bruge det danske Sprog,

der var dem saa fremmed. De have selvfølgelig opfattet

det som et taabeligt og ubilligt Forlangende. Ja, denne

Følelse kunde findes hos de øverstkommanderende, saale-

dés hos Prinsen af Bevem, der ved Kabinetsordre af 31.

Maj 1773 havde faaet Befaling til at tiltræde sin Gjer-

ning som Guvernør og øverstkommanderende i Kjøben-

havn*). Da han kort efter i Embeds Medfør skulde lede

Øvelser og Parader ved Garnisonen her, og han fra Gene-

ralitetet fik en Ordre af 28. Juni om, at de danske Kom-
mandoord skulde indføres ved de hvervede Regimenter,

voldte det ham, som Eickstedt fortæller i et Brev af

13. Juli til Schack Rathlou, en stor Chagrin. Det kom

endog i den Anledning til knubbede Ord imellem ham og

Eickstedt, der overhovedet ikke kunde lide ham^). »Han

*) Jævnfør ovenfor S. 96.
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var», skriver Eickstedt spydig videre, stemmelig opbragt;

men jeg var saa lykkelig at exprimere mig tydelig, som

jeg haaber glædede ham« *).

Hvor rigtig nu i og for sig end den Fremhævelse

var af Statens danske Præg, der laa i Forandringen af

Kommandoordene, vilde det dog selvfølgelig have ulige

storre Betydning, om der kunde raades Bod paa den store

Fejl, Hæren led af paa Grund af de hvervede Troppers

Overvægt. At der var noget galt ved denne, kunde da

ogsaa Mænd se, der vare alt andet end dansk nationale.

Der behøvedes ikke andet end Erindringen om de talrige

Bomninger, man havde lidt under ved Troppeopstillingen

imod Eusland 1762; den skræmmede tilstrækkelig fra at

stole paa de hvervede Soldaters Paalidelighed i farlige

Øjeblikke. Ikke alene ser man derfor Prins Karl af Hes-

sen oppe fra Norge udtale sin levende Sympathi for

at lade de nationale Elementer faa Overvægten; men
ogsaa den nys nævnte Prins af Bevern fremhæver i en

Betænkning fra Sommeren 1772 stærkt, hvor vigtigt det

var, at der i en Hær var saa mange nationale Tropper

som muligt. Tillige gjorde han opmærksom paa, at ingen

af de forskjellige europæiske Hære, hvori han havde tjent,

havde en saa lille Stamme af indfødte Tropper som den

danske^). Aabenbart var da Spørgsmaalet om, hvorledes

man skulde stille sig med Hensyn til dette Forhold, en

af Hovedgrundene til, at der ved Kabinetsordre af 4. Ja-

nuar og Keskript af 7. Januar 1773 blev nedsat en ret

talrig Kommission under Prinsen af Beverns Forsæde for

at tage en mulig Omordning af Hærvæsenet her hjemme

under Overvejelse. Da Sagen maatte faa Betydning i

finansiel Henseende, vare ogsaa Schimmelmann og A. P.

Bernstorff Medlemmer of Kommissionen.

Hvad man forst maatte være klar,'paa, var, hvor stor

Hæren burde være. Det blev da opgivet Kommissionen,

at den foruden Artilleri burde tælle 6000 31and Ryttere og
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24000 Mand Fodfolk. For Øjeblikket Tar Eytteriet kun

4480 Mand stærkt, og Fodfolket bestod af 19276 Mand,

hvoraf de 14 hvervede Eegimenter talte 11508 og de 14

nationale Batailloner 6888 Mand. Desuden var der en

Pionerbataillon paa 480 Mand og den helt nationale Garde,

der kun maatte bestaa af indfødte — ikke rodhaarede —
Soldater og rekrutteredes mest fra Norge, men dog ogsaa

fra Danmark og Hertugdømmerne'^). Der fattedes altsaa

endnu 1520 Mand ved Rytteriet og 4724 ved Fodfolket.

Men efter den ovenfor omtalte almindelige Opfattelse af

de nationale Troppers Fortrin ønskede man ikke alene at

udfylde det manglende Tal ved saadanne, men ogsaa at

ombytte en Del af de hvervede med dem. Kommissionens

Forestilling (28. Maj 1773) kom derfor ogsaa til at gaa

ud paa en betydelig Forøgelse af den nationale Del af

Hæren. Efter fuldendt Gjerning hævedes Kommissionen

ved en Kabinetsskrivelse af 6. Juni 1773^).

Paa Grundlag af dens Forestilling og det Mate-

riale, den havde samlet, lod Regeringen saa arbejde

videre, og det fastsattes ved kongelig Resolution af 3.

Marts 1774, at den nationale Del af Hæren skulde brin-

ges op til 17000 Mand. Nu trængte ogsaa den Opfattelse

igjennem, at man burde vende tilbage til St. Germains

Tanke og sammensmelte de nationale Tropper med de

hvervede, saaledes at man efter et vist Forhold forenede

dem i de samme Eskadroner og Kompagnier. Der kom
58 nationale ved Siden af 33 hvervede i hver Eskadron,

og 2 Tredjedele nationale ved Siden af 1 Tredjedel hver-

vede i hvert Kompagni ^). Men denne Sammensmeltning

førtes dog ikke saa vidt, at der krævedes lige Tjeneste af

begge Parter. De hvervede holdtes i Garnison, undtagen

for saa vidt de havde Orlov (som Frifolk) eller brugtes

ved større offentlige Arbejder, f. Ex. ved Kanalarbejdet i

Holsten. De nationale bleve i deres Hjemstavn ligesom

tidligere, og de skulde her exercere 1 eller 2 Timer hver
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Sondag i de første 2 Aar af deres Tjenestetid; men hertil

kom som noget meget væsenligt, at der hvert Aar skulde

holdes 17 Dages Øvelser med dem i deres Regimentsdi-

strikt (for Rytteriet i 20 Dage). Ved Artilleriet vare de

nationale adskilte fra de hvervede.

Denne Hærordning, der i Lobet af Sommeren 1774

blev gjort færdig, i det mindste paa Papiret, er det for

saa vidt virkelig værdt at lægge Mærke til, som vort

Fædreland nu endelig efter mange Svingninger havde

faaet en ret stor Armee, der for største Delen var national.

Men det kunde rigtignok være tvivlsomt, om man havde

opnaaet et fast Yærn ved en Hær, af hvis Soldater de 2

Tredjedele kun fik en saa tarvelig Indøvelse. At en saa-

dan Armee var lidet skikket til at føre en Angrebskrig,

indsaa baade militære og civile*); men da ingen ønskede

at se Staten optræde som angribende, tog man sig det

ikke videre nær, og man haabede, at den skulde være bru-

gelig til Forsvar. Man stolede paa, at den i saa Hen-

seende ikke skulde staa tilbage for den norske Hær, der

ved forskjellige Lejligheder havde gjort god Fyldest, og

det var den, man nu havde bragt den til stærkt at ligne.

Under alle Omstændigheder holdt man det ikke for mu-

ligt under de forhaandenværende Omstændigheder at gaa

videre. Derom vare baade Bernstorff, Schack Rathlou,

Schimmelmann, Eickstedt og Gregers Juel enige ^).

Den Forøgelse af de nationale Soldaters Tal, der fandt

Sted ved den nye Hærordning, krævede med Nødvendig-

hed, at Værnepligtsbyrden blev gjort adskillig almindeli-

gere i Landet, end den havde været i en Aarrække. Som

det vil erindres, hvilede Udskrivningen af Soldater i de

nationale Batailloner (eller Landniilitsen) paa Landets

Inddeling i Lægder. Efter den i Øjeblikket gjældende

Ordning var ethvert Lægd, der stillede en Soldat, paa 46

*) Jvfr. Bernstorffs Udtalelser derom ovenfor S. 280.
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Tdr. Htk. Men herved var det umuligt at blive staaende.

Bernstorff havde, som det vil erindres*), den rigtige Op-

fattelse, at Udskrivningen burde finde Sted efter Folke-

tallet. Men en saadan Ordning vilde have gjort Stavns-

baandets Bevarelse af militære Grunde overflødig, og hans

Opfattelse vakte levende Modstand fra de ultrakonserva-

tive Ministres, eller om man hellere vil Proprietærmini-

strenes Side. Man viste ham, skriver han selv, at der

var saa mange Vanskeligheder ved Sagen, at han mente

at maatte lade den falde ^^). Den ældre IJdskrivnings-

maade paa Grundlag af Landets Inddeling i Lægder be-

varedes altsaa.

Det Tal, der skulde udskrives, udgjorde, som ovenfor

nævnt, ialt 17000 Mand, medens til Vederlag de ældre

saakaldte Nationalrekrutter (en af hver 500 Tdr. Htk.),

der hørte til de hvervede Eegimenter^^), skulde bortfalde.

Det tyske Kancelli angav som Maximum, der kunde stilles

fra Hertugdømmerne, 3000, eller, som det blev rettet, 3040

Mand, og, da der ikke øverst oppe gjordes nogen Indsi-

gelse derimod, kom det til at paahvile Kongeriget at stille

ikke mindre end 14000 eller mellem 4 og 5 Gange saa

meget. At dette var en for det sidste ganske ubillig For-

deling, springer let i Øjnene; men det passede fuldstæn-

dig til, hvad man allerede tidligere havde fulgt som Prin-

cip at lade Trykket falde tungest paa selve Danmark.

Her kunde det ventes, at det vilde blive baaret med
mindst Uvilje, og følgelig lod man det blive haardest her.

En naturlig Følge af den stærke Forøgelse af det natio-

nale Værn i Danmark var, at der nu blev langt flere Sol-

daterlægder, end der i den senere Tid havde været. De

kom nemlig til at bestaa af 21—22 Tdr. Htk., og man

var altsaa derved paa det nærmeste nede ved den Stør-

*) Se ovenfor S. 404—405.
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relse af dem (20 Tdr. Htk.), som Frederik IV fra forst af

havde indført.

Ganske vist kunde det siges, som Bernstorff" har ud-

trykt det i et Brev fra denne Tid^-), at den militære

Tjeneste, der krævedes, umulig kunde volde Agerbruget

store Hindringer, og at den var saa ubetydelig, at Ind-

førelsen deraf ikke indeholdt noget, som stred imod Fri-

hedsbegrebet; men for det første var det nu saa lidt som

tidligere en virkelig almindelig Værnepligt, der indfortes,

Udskrivningen hvilede alene paa Bondestanden, og end-

videre fik den, hvad der var Hovedsagen, et Trældomspræg

paa Grund af det Herredomme over Bønderne, som vi

vide, at den skaffede Herremændene ved Stavnsbaandet.

Det er, som om Bernstorff" selv havde en Følelse af, at

denne Militærtjeneste havde et vist Nedværdigelsens og Vil-

kaarlighedens Præg, som han gjerne vilde raade Bod paa.

I det mindste tilføjer han, hvad der er betegnende for

ham: >^Jeg er meget optagen af Tanker om at tinde paa

Midler til at gjore Soldatertjenesten hæderligere, mindre

vilkaarlig og mindre ubehagelig. Jeg vil ikke spare nogen

Møje for at naa det«. Der kunde desto værre være saa

meget mere Grund hertil, som den ny Hærlov vitterlig

gjorde de danske Bønders Kaar slettere*).

Haand i Haand med Ordningen af Soldaterudskriv-

ningen fastsatte Forordningen ogsaa, at der, om end mod

en vis Godtgj oreise fra Statens Side, skulde leveres Heste

fra alle Herregaarde og Præstegaarde i Landet. Der skete

sikkert herved et meget stort Fremskridt med Hensyn til

at kunne gjøre Hæren kampfærdig i nogenlunde kort Tid.

Atter her paalignedes der Kongeriget forholdsvis en større

Byrde end Hertugdømmerne, nemlig at stille 1740 Heste

imod 580^3).

Det blev under Forhandlingerne om den forøgede Ud-

'"). Se ovenfor S. 408 f.
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skrivning af Mandskab og om de Heste, der skulde le-

veres, udtalt i den derom nedsatte Kommission, at der

for Holstens Vedkommende vilde blive Vanskeligheder at

overvinde, og at Sagen derfor her vilde tage mere Tid.

Saaledes kom det ogsaa til at gaa, thi den Forordning,

der skulde gjælde i Sønderjj^lland og Holsten, udkom først

3. Juli 1776. De Vanskeligheder, der mødte, rejste sig

ikke alene fra, at der havde været Dele af det daværende

Holsten, som i den gottorpske Tid havde været fri for

Værnepligts^); men de kom ogsaa for en Del fra de ade-

lige derovre, der ikke undlode ved denne Lejlighed at raabe

paa Forurettelser og at lægge den Uvilje for Dagen imod

Regeringen, som de havde følt fra den Tid, Mageskiftet

gjorde dem til Kongen af Danmarks Undersaatter. Det

forekom Bernstorff oprørende, at man i den Grad kunde

overse, at det her gjaldt et »patriotisk« Foretagende, og

at man ikke skammede sig ved at lægge ond Vilje for

Dagen under Forhold, hvor de danske Godsejere uden at

vise den mindste Misstemning bar en ulige tungere Byrde,

baade hvad Stilling af Rekrutter og hvad Leverance af

Heste angik s^). Heldigvis lykkedes det dog at faa slaaet

disse daarlige Stemninger ned, inden endnu Forordningen

var bleven udstedt.

Den Ordning, der var fastsat ved det her skildrede Ar-

bejde, holdt sig i de store Træk i den følgende Del af vort

Tidsrum. Prinsen af Bevern, der ikke maa have været til-

freds med, hvad Regeringen havde bygget op paa Grund-

lag af Militærkommissionens Arbejde, søgte rigtignok at

faa gjort betydelige Forandringer deri; men hans Forslag

blev i en ret skarp Form afvist som ubrugeligt s^). Be-

varelsen af Organisationen som Helhed hindrede selvføl-

gelig imidlertid ikke Tilføjelser eller Forandringer i det

enkelte. Saaledes blev der snart oprettet to nye hvervede

Regimenter, hvorved der altsaa nu blev 16 saadanne, men
uden at derfor Fodfolkets Styrke i det hele blev større.
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Samtidig forøgedes Rytteriet ved Oprettelse af Husareska-

droner (fra 1774), og deres Tal voxede snart saaledes, at

der i 1780 var 2 Husarregimenter. Ogsaa vare alle

Eyttereskadroner blevne gjorte stærkere ved en Forøgelse

paa 10 Mand hver'").

Større Interesse har det dog at se, at, da man vilde

have Kompagnierne ved de hvervede Fodfolksregimenter

forøgede med 10 Mand hver, blev det befalet engang for

alle at udskrive 1 Mand pr. 400 Tdr. Htk. fra selve Dan-

mark, og at disse ligefrem skulde optages i Regimenter-

nes Kompagnier med samme Tjeneste, som de hvervede

havde'*). De udskreves for 10 Aar (!). Ved Siden af

slige Skridt blev der naturligvis arbejdet paa at udvikle

de nationale Troppers Dygtighed. Da man indsaa det

lidet nyttige ved Søndagsøvelserne, afskaffedes disse, og i

deres Sted udvidedes den samlede aarlige Exercertid fra

17 til 21 Dage'^). Foruden at det befaledes, at »de dyg-

tigste Officerer skulde kommanderes ud i Distrikterne« for

at lede Øvelserne her, skred man snart ogsaa til det i

Virkeligheden ganske nødvendige Skridt at lade de natio-

nale Tropper exercere sammen med de Regimenters hver-

vede Kompagnier, hvortil de hørte. Som en Følge deraf

skulde ethvert Regiment i Danmark og Hertugdømmerne

Tid efter anden i Exercertiden fra 1. til 21. Juni flyttes

ud til de Distrikter, hvor de nationale Tropper, som reg-

nedes med til deres Kompagnier, vare udskrevne ^°).
•

En af de hvervede Hæres Gundfejl var som vel kjendt

den Brutalitet, der herskede ved dem, da man kun ved

Haardhed mente at kunne holde den nødvendige Tugt

iblandt det for en stor Del af ret løse Existenser bestaaende

Mandskab; men selvfølgelig -havde dette igjen til Følge,

at en daarlig Aand med Lyst til at rømme end mere tog

til. Jo stærkere Tiden skred frem i Humanitet, desto

større Forargelse maatte dette vække hos alle dem, der

ikke vare forstenede i det nedarvede brutale Væsen. Saa-
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ledes bragte nogle Soldaters Rømning i Vinteren 1775

Bernstorff til med yanlig Varme at anke over det i mange

Henseender oprorende, der var ved den Behandling, de til

daglig Brug vare Gjenstand for, og, tilføjer han: »Værre

er det endnu i Eendsborg, hvor Soldaterne blive slettere

behandlede^ end de almindelige Fæstningsslaver ('/brpafs)«.

Det var med Hensyn til de nationale Tropper blevet ind-

skærpet, at de ikke ved Øvelserne maatte mishandles med
Hug og Slag eller tiltales med Skjældsord; men det for-

slog ikke, og der kom f. Ex. i 1776 en saa skar]) Klage

ovre fra Eibe over Brutaliteterne, at en Kabinetsordre til

Generalitetet udtalte Kongens Vrede derover. Den Gene-

ral, der i den Anledning blev truet med Kongens Unaade,

var en Mand, der som Officer nød megen Anseelse, en

General Lehmann, og at slutte efter Bernstorffs Ord om
ham, har han i særlig høj Grad været Eepræsentant for

Brutaliteten i Hæren -^). Men aabenbart lykkedes det

ikke, saa længe man endnu bevarede de hvervede Tropper,

at faa Bugt med denne saa lidt som med andre hæslige

Sider ved Hvervningssystemet.

Eike stort heldigere var Eegeringen med at bortrydde

de mangfoldige Vanskeligheder, som Indkvarteringsvæse-

net voldte rundt omkring. Ved Kjøbenhavn blev det i

Følge »en med Staden indgangen Forening« fastslaaet, at

ingen Husejer kunde anmodes om mod sin Vilje at mod-

tage en Soldat i Kvarter--); men hvor rigtigt, ja selvføl-

geligt end dette synes at maatte have været, lettede det

ikke Sagen militært set. Og saa gjorde Eegeringen denne

endnu meget sværere, da den, som tidligere omtalt, for at

faa Almindeligt Hospital til Brug for sine arktiske Han-

delsforetagender lod Sølvgadens store Kaserne blive røm-

met af de der boende Soldater og gjorde den til Hjem-

sted for Fattiglemmerne fra Hospitalet ; Soldaterne skulde

da indkvarteres hos Borgerne. Men dette var i alle Maa-

der uheldigt. Hele det Indbo, der havde været paa Ka-
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sernerne, og som man lui ikke mere havde Brug for, blev

solgt til Spotpriser, Tilsynet med de hvervede Soldater svæk-

kedes, naar man ikke mere kunde have Øje med dem og

holde Orden paa dem, saaledes som det var muligt paaen Ka-

serne, og det voldte naturligvis store Bryderier at skulle have

dem indkvarterede hos Byens Borgere, hos hvem de fattige

Soldater tidt maatte nøjes med slette og elendig opvarmede

Kum. Ovre i Kendsborg, hvor man besynderlig nok og-

saa fjernede Soldaterne fra Kasernerne, klagede Borgerne

bitterlig over det Besvær, det vilde volde dem, naar de

skulde indrette sig paa at have Soldater boende hos sig ^^)
;

og her blev da ogsaa Befalingen taget tilbage.

Hvad der imidlertid maatte være Hovedsagen ved det

nye, der indrettedes i denne Tid, var naturligvis, om det

lykkedes at skabe en nogenlunde brugelig Hær. De Ind-

beretninger, der kom om, hvorledes det gik med de na-

tionale Troppers Exercits, synes at have været gunstige.

Saaledes skriver Bernstorff i Anledning af nogle Øvelser,

der i 1775 havde været holdte i Kjøbenhavn: »Officererne

have været i højeste Grad overraskede over den gode Vilje,

de have fundet hos de nationale Soldater . . . Jeg havde

nok for en Del haabet derpaa; men Udfaldet har i høj

Grad overgaaet mine Forventninger« 2*). Det synes der-

for, som om vore Bønders Pligtfølelse her har vist sig

paa en meget heldig Maade. Et Par Aar senere, i 1778,

skulde der gjøres en større Prøve med Hæren. Da sam-

menkaldtes der en Styrke paa 14000 Mand ved Kjøben-

havn, for i Juni Maaned i nogle Uger at holde Øvelser og

Manøvrer. Man havde endog dristet sig til at indbyde

som Øjenvidne eller som en Slags Dommer den fra Syv-

aarskrigen berømte Feltherre, Ferdinand af Brunsvig, Ju-

liane Maries Broder. Som en mindre velset og afgjort

mindre velvillig Tilskuer kom Kong Gustav III af sig

selv under Slutningen af Manøvrerae.

Hvis man kan antage, at det har været fuld Sand-
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hed, hvad Bernstorff har faaet meddelt om disse, var det

et meget smukt Resultat af Hærordningen, de viste.

Baade Mandskab og Heste havde, efter hvad han fortæller

derom, gjort et meget godt Indtryk, og Øvelserne vare

forløbne fuldkommen tilfredsstillende; Rytteriet var sær-

deles smukt. Fodfolket godt, og om de nationale Tropper

end ikke marcherede med Elegance, viste de sig dog saa

gode, som man med Rimelighed kunde vente (raisonna-

hlement hons). »Man ser«, tilføjer han betegnende, »at

der kun vilde behøves otte Dage til for helt at stille dem

paa lige Fod med de andre. Dette bringer Prinsen af

Bevern til at trænge ind paa, at disse otte Dage bør læg-

ges til ved de aarlige Øvelser, men os andre til at paa-

staa, at det ikke er nødvendigt, og at det vil være en

B}Tde, der er til ingen Nytte for Landet. Prinsen af

Brunsvig har vist sig saa tilfreds som vel muligt med,

hvad han har set» ^^). Man niaa haabe, at den berømte

General ikke i altfor høj Grad har vist sig som god Hof-

mand, og at det altsaa virkelig var lykkedes at faa noget

brugeligt ud af den hele Hærordning*). Men man gjør

dog næppe denne Uret, naar man holder det for heldigt,

at den ikke blev sat paa Prøve paa en alvorligere Skue-

plads end Fællederne ved Kjøbenhavn^*'). Det tør under

alle Omstændigheder sikkert siges, at Hærordningen min-

*) Da August Hennings ikke var Militær og desuden i høj Grad

malkontent, skal jeg ikke lægge Vægt paa, at han i Breve til

E. Schimmelmann har udtalt sig ugunstig om, hvad han saa

af Øvelserne. Derimod er det ganske interessant at se ham
sammesteds tale om, at han ved at leve paa Landet blandt

sjællandske Bønder havde havt Lejlighed til at iagttage, hvor

gode Virkninger Soldateruddannelsen havde havt paa deres

Maade saavel at gaa paa som at arbejde paa. »Jeg har«, til-

føjer han, »ikke truffet en eneste, som ikke anser sine Sol-

dateraar som sin lykkeligste Tid« (Juni 1778). Dette peger i

en helt anden Retning end, hvad der sædvanlig fortælles om
Bøndernes Skræk for at være Soldater.
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dre vækker Opnia'rksomhcd ved sine militiere Fortrin end

ved at være Gjennenigangsled til helt at komme bort fra

Hvervingssystemet.

Det var, er der ovenfor sagt, Tanken med. hvad der

var sket ved den danske Hær, at nærme den til den nor-

ske Hærs Ordning. Imidlertid var der et godt Skridt

endnu at gjore, inden begge Han-es Organisation blev byg-

get paa det samme Princip. Den norske var nemlig, som

det vil erindres, en fuldstændig national Hær. Selv om
den havde to hvervede Fodfolksregimenter. vare begge

disse rekrutterede ved Hverving i selve Landet. Saa-

ledes vedblev det at være. De Erfaringer, General Huth

og Prins Karl af Hessen havde gjort i Norge under deres

Ojihold der i Tiden fra Slutningen af 1772. havde vist. at

der fattedes overordentlig meget i. at den militære Til-

stand, som de forefandt der, kunde kaldes blot nogenlunde

tilfredsstillende. Men de mente dog at kunne raade Bod

derpaa ved en Række Ovelser uden at rokke stort ved

selve Hærordningen. Det maatte være til betydelig Gavn.

at man med det samme greb til at afskedige en Mængde

gamle, ubrugelige Officerer, der, fordi man vilde spare

Pensionerne, havde faaet Lov til at blive i deres Stillinger,

indtil de paa Grund af Alderdom og Svagelighed omtrent

hverken kunde gaa eller staa. Ogsaa blev Artilleriet for-

øget derved, at 400 Mand af Skiløberkorpset bleve gjorte

til Artillerister, og, da de i 1774 bleve sendte tilbage til

deres Afdelinger, blev i deres Sted et lige saa stort Antal

Soldater udtaget til det samme ^'') fra de Eegimenter, der

laa nærmest ved Kristiania. Der gik ogsaa en Del Penge

med for at bringe de norske Fæstninger i en nogenlunde

forsvarlig Tilstand; men Fæstningsvæsenet lod her som i

Danmark meget tilbage at ønske. Og medens baade Huth

og Prins Karl under deres Ophold i Norge havde taget

sig alvorlig af Værnet, skulde det ikke senere være til

41
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Gavn for dette, at Prinsen vedblev at være højstkomman-

derende, uagtet han var Statholder i Slesvig og Holsten

og boede paa Gottorp Slot. Man kan tænke sig, hvordan

Forretningsgangen nu blev, nu da alle militære Sager, der

fra Norge skulde gaa til de øverste Autoriteter i Kjøbenhavn,

først maatte sendes til Gottorp, for at Prinsen kunde udtale

sig om dem. Ogsaa Skrivelser fra Kjøbenhavn til militære

Myndigheder i Norge maatte Vejen om ad Gottorp. Det

fattedes under disse Forhold paa en øverste drivende Kraft

i selve Norge, og dette virkede maaske med til, at, da

der i 1778 blev nedsat en Kommission for at overveje,

hvilke Forandringer der kunde trænges til ved den norske

Hærordning, bragte dens Arbejde kun ubetydelige Frugter ^'').

Naar man ved, hvad der vedrører Hærens Forhold,

har havt et levende Indtryk af, at der øverst oppe fatte-

des en enkelt overlegen Personlighed, — thi Eickstedt,

som vistnok i adskillige Aar formaaede mest paa dette

Omraade, var aldeles ikke nogen saadan ^, saa gjaldt det

samme mindst lige saa meget for Søværnets Vedkommende.

Admiral Eømeling. der i den første Tid til Trods for,

hvad der udtrykkelig var bestemt i Forordningen af 13.

Februar 1772, forenede det at være Medlem af Statsraadet

med at staa i Spidsen for Admiralitets- og Søkommissa-

riatskollegiet, var, efter hvad man hører fra alle Kanter,

en lidet betydelig Mand, og Admiral Fr. Kr. Kaas, der

ved hans Død i November 1775 blev første Deputeret i

Admiralitetet, kunde langtfra regnes for at høre til Ma-

rinens fremragende Navne. Lykkeligvis fik man netop i

dette Tidsrum til Skibskonstruktør en udmærket begavet

Mand, Kaptajn Henrik Gerner, der paa flere Maader hører

til de betydeligste Mænd her hjemme i denne Tid. Takket

være hans Dygtigbed fik Flaaden et Antal fortræffelige

Krigsskibe; men de Pengemidler, som Regeringen mente
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at kunne raade over til ITchikling af Flaadens Materiel,

vare ingenlunde tilstrækkelige til, at der i saa Henseende

kunde naas et rigtig tilfredsstillende Resultat.

]\ledens Marinen var fri for de vanskelige Organisa-

tionsspurgsniaal, som Hærvæsenet voldte, havde man svært

ved at komme til Klarhed over, hvorvidt paa det øverste

Trin Admiralitets- og Søkommissariatskollegiet skulde

danne en Enhed eller ikke. Den Ordning, der var indført

under 8truensee, hvorefter de vare forenede, fastholdtes

indtil 1781, da de adskiltes, men for øvrigt kun for at

blive forenede igjen, saa snart dette Tidsrum var til Ende.

Mere Interesse har det at følge det jævnlig tilbageven-

dende Spørgsmaal om, hvor stor Flaaden skulde være, og

om man helst skulde have flere og derfor noget mindre

Linieskibe, eller færre og større. I 1770 var det blevet

slaaet fast, at Flaaden skulde bringes op til ikke mindre end

36 Linieskibe; men en Kabinetsordre til Admiralitetet af 6,

Januar 1774 udtalte, at Regeringen ikke kunde skaffe Matro-

ser til en saa stor Flaade. og den fastslog, at man skulde

nøjes med 27 Linieskibe foruden med 3 i Reserve. Senere

toges Sagen op igjen, da en Kommission, hvori blandt

andre Guldberg havde Sæde, 1779 blev nedsat »for at

give Flaaden mere Glans«. Her fastsloges dennes Stør-

relse til 27 Linieskibe ; men hvorledes man nu var ved at

gaa over til at bygge dem forholdsvis store, ses deraf, at

der iblandt dem skulde være 15 Linieskibe paa 74 Ka-

noner og derover, medens de 12 skulde bygges til 64 Ka-

noner. Dette var aabenbart en Bevægelse i den rigtige

Retning, og det kan vel antages, at Gerner har havt Ind-

flydelse derpaa. Det Forsøg, — det kan tilføjes — . som

vi erindre, at der blev gjort under den amerikanske Krig

paa at skabe en Del mindre Krigsfartøjer, de saakaldte

Defensionskibe, ved at give Særrettigheder til Handels-

skibe, der tillige indrettedes til at kunne føre Kanoner,

blev uden Betydning. Mærkes kan det endelig, at man
41*
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meget ønskede at holde en Afdeling af Flaaden ved Norge

i en eller anden Havn ved Sydkysten, men at Skibene,

som man endnu ikke forstod at kobberforhude, i Havnene

deroppe led saa meget af Orm, at det blev opgivet.

Da vort Fædreland ikke i denne Tid blev indviklet i

nogen Søkrig, var der ikke Lejlighed til at prøve Søvær-

net i nogen egentlig Kamp 2^); men der var dog baade

under Krisen 1772—73 Anledning til betydelige Eska-

dreudrustninger og under den amerikanske Frihedskiig til

megen Konvoyering. Flaaden har da aabenbart været til

betydelig Gavn ved at sikre baade Landet og Handelen,

og de Pengeofre, dette voldte, vare ingenlunde spildte.

Ligeledes fik vore Søofficerer rigelig Lejlighed til at ud-

vide deres Søfartskundskab. For ogsaa at opnaa praktisk

Erfaring som Søkrigere deltoge ikke helt faa Søofficerer

enten paa engelsk eller fransk Side i Søkrigen imellem

England og Frankrig. Vi træffe iblandt dem flere, der

senere skulde udmærke sig d. 2. April 1801 3*^).

Trettende Kapitel.

Regeringens Holdning med Hensyn til Kirken. — Træk af

religiøse Forhold.

Uen Modsætning, der paa mange Omraader var

slaaende stærk imellem Struensees og Guldbergs Livssyn,

traadte ingensteds mere haandgribelig frem, end hvad det

religiøse angik. Struensee havde, indtil Fængslets tunge

Dage kom, vedkjendt sig at være Fritænker i dette Ords

fuldeste Betydning, Guldberg var den troende Theolog
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Han var som saadan alleiodc tidligere ojttraadt som apo-

logetisk kristelig Forfatter^), og efter at lian 1765 som

Lærer for Arveprinsen havde udgivet: »Den naturlige

Theologi som Indledning til den aabenbarede«,

lod han, efter at allerede hans Statsmandsbane var begyndt,

sit theologiske Hovedarbejde: :>>Den aa benbare de Theo-

logi« udkomme 1773. Det var i Kraft af sit udpræget kri-

stelige Standpunkt, at han holdt det for en Pligt at bruge

Kabinettets Magt, hvor han mente, at Kirkens Tarv kræ-

vede det, og dette kunde han gjore, uden at være udsat

for at mude Modstand eller Uvilje hos andre af de øverste

i Staten. Schack Eathlou i Statsraadet var lige saa kirke-

lig sindet som han, og det danske Kancelli med den

stærkt religiuse Luxdorph som den vigtigste af sine De-

puterede og med den kirkeligsindede Thott som Referent

af sine Sager for Kongen i Statsraadet fulgte trolig de

Impulser, der kom fra Kabinettet efter Guldbergs Vilje.

Imidlertid, hvor fritænkersk Struensee end havde

været, havde han dog under sin, rigtignok korte, Magt-

periode kun lidet rørt ved de kirkelige Forhold. Den

eneste større Reform paa dette Omraade, der kom frem i

hans Tid. Indskrænkningen af Helligdagenes Tal, var, som

det vil erindres 2), i Virkeligheden allerede besluttet, inden

han kom til Roret, og den blev da ogsaa bevaret efter

hans Fald. Dette var aabenbart stemmende med den al-

mindelige Opfattelse: men paa enkelte Steder var der

dog Uvilje derover. Der var nemlig Egne i Norge, hvor

Befolkningen med dens Tilbøjelighed til at holde stift paa

det gamle, det nedarvede, følte sig forarget ved at skulle

give slip paa nogen af de gamle Helligdage, og man

kunde ogsaa træffe Præster, der, enten fordi de delte denne

Følelse, eller fordi de mente at maatte følge deres Me-

nigheders Stemninger, ligefrem satte sig ud over Forord-

ningen. Der kom tillige Andragender om, at de afskaf-

fede Helligdage maatte blive indførte igjen. fordi Almuen
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mente, at det Arbejde, som den forrettede paa disse Dage,

førte Guds Straf med sig 3). Men det lykkedes dog tem-

melig let at faa Bugt med slige Stemninger.

Havde Struensee ikke ment at kunne rokke ved Kir-

kens ældre Ordning, gjorde den konservative Kegering, der

fulgte efter ham, dette selvfølgelig endnu mindre. Saale-

des bevaredes endnu stedse Kristian \l's Sabbatsordning

af 12. Marts 1735*): men den havde dog kun lidet at

sige. Under den tiltagende Mangel paa kirkelig Sans, der

var ejendommelig for Tiden, lod Folk uden at tænke paa

Forordningen trøstig være at gaa i Kirke, og paa det

ene Sted efter det andet maatte man afskaffe Froprædi-

kener og Fasteprædikener, fordi ingen overværede dem.

Ligeledes var det næsten som en betydningsløs Antikvitet,

at det af Kristian VI oprettede Kirkeinspektionskollegium

endnu var i en Slags Virksomhed. Efter at det allerede

1771 havde tabt sin umiddelbare Indstillingsret til Kon-

gen, som det ikke tik igjen efter Struensees Fald, kom det

i Afhængighed af Kancelliet og var kun en Skygge af.

hvad det hidtil havde været.

Det var i Virkeligheden kun paa eet Punkt ved en

vigtig Sag, at gammel Kirkeskik blev forandret, nemlig da

Exorcismen eller Djævlebesværgelsen ved Daaben afskaf-

fedes i 1783. Initiativet dertil udgik fra Guldberg ved

en Kabinetsskrivelse til Biskop Harboe og det theologiske

Fakultet, og i Henhold til deres Erklæring udstedtes der

en Forordning af 7. Maj om Exorcismens Ophævelse.

Guldberg udtalte i Anledning af den her omhandlede Skik,

at den ikke alene var uden Grund i Skriften, men at

den. hvad mere var, næppe kunde undgaa at vække

Forargelse og Anstød hos mange. Ogsaa tilføjede han,

at den i lang Tid ikke havde været brugt ved kongelige

Børns Daab, noget der, kan man sige, var betegnende for

den ældre Royalisme, som om kongelige Børn mindre end

andre almindelige Born behøvede, at Djævlen blev uddre-
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vet af dem. Denne Guldbergske Reform er som bekjendt

heldigvis bleven bevaret i Kirken.

Da Trolovelserne, som alle skulde underkaste sig, der

ikke vare af Adel eller lige med Adel privilegerede, vare

en halvt kirkelig Handling, kan det nævnes, at der ved

en Forordning af 19. Februar 1783 blev truffet Bestem-

melser for at hindre slemme Uskikke, der her havde ind-

sneget sig, blandt andre den, at de trolovede plejede at

flytte sammen, saa snart Trolovelsen havde fundet Sted.

Dette blev nu forbudt, og der blev fastsat en bestemt

Tid, inden hvilken Brylluppet skulde linde Sted efter

Trolovelsen. Synderlig Betydning udenfor Almuen fik dog

denne Forordning næppe.

Langt vigtigere kunde det tænkes at skulle blive,

at Guldberg vilde have en ny Psalmebog indfort i Ste-

det for den, som dengang var den almindeligst brugte,

den saakaldte Pontoppidanske.* Det skulde være en Ind-

rømmelse til Datidens Smag, da han og rimeligvis adskil-

lige andre mente, at mange af Psalmerne i denne Samling

vare for gammeldags i Udtrykkene og burde afløses af saa-

danne. der mere passede til den da gjældende Smag for

det deklamatoriske og saakaldte ophøjede. Guldberg brugte

ved denne Sag den samme Fremgangsmaade som ved an-

dre Lejligheder, naar han vilde have sin Vilje frem, nem-

lig at lade en Kabinetsordre paabyde Xedsættelsen af en

Kommission, hvori han selv tog Sæde. Ved denne Lej-

lighed kom ifølge Ordren af 12. Februar 1777 Kommis-

sionen til at bestaa af Sjællands Biskop, den dengang

temmelig affældige Harboe, foruden af ham selv. I Hen-

hold til den Indstilling, som han her fik gjort, vedtoges

saa Brugen af en ny Psalmebog, der sædvanlig nævnes

efter ham. Men det er ikke nødvendigt at gaa nærmere

ind herpaa, da det af forskjellige Grunde viste sig van-

skeligt at faa den indført. Man kom ikke videre end til.
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at den en Del Aar blev brugt i Byerne : paa Landet fandt

den kun meget liden Udbredelse^).

Imidlertid var der ogsaa truffet Bestemmelser om
Kirkesangen i Sønderjylland og Holsten. Først afskaffede

man en Levning af gammel latinsk Kirkesang, der havde

holdt sig i Byen Krempe^), og faa Aar efter fandt man.

at den ved den tyske Gudstjeneste hidtil brugte Psalme-

bog (af 1757) saa vel som Katekismen vare forældede.

Der forekom, udtaltes der, dunkle, uædle og mystiske Ste-

der i Psalmebogen. Det l)lev derfor overdraget den da-

værende Prokansler J. A. Cramer, tidligere bekjendt som

tysk Hofpræst og theologisk Professor i Kjøbenhavn. at

faa en forandret Psalmebog udgivet. Ogsaa Udarbejdelsen

af en ny Bonnebog blev senere lagt i hans Haand. Den

Cramerske Psalmebog, som udkom 1781. siges at have

været heldigere end den Guldbergske, og den har indtil

den nyeste Tid holdt sig- ved den tyske Gudstjeneste i

Hertugdømmerne.

Hvad der skete i denne Sag som overhovedet paa

Kirkevæsenets Omraade i Sønderjylland og Holsten, skyld-

tes imidlertid ikke Guldberg. men Bernstorff som Direk-

tør for Tyske Kancelli. Inderlig religiøs, som han var.

tog han sig med Iver af Kirkens Sager derovre. Hvor

lidt han end ligesom da ogsaa de danskfødte Statsmænd

kjendte til eller bekymrede sig om det danske Sprogs for-

trykte Stilling i Sønderjylland, vidste han dog saa meget,

at han indsaa, at den, der som Superintendent skulde staa

i Spidsen for Gejstligheden i denne Landsdel, maatte

kunne Dansk. Dette var en Grund med til, at han i

Stedet for, at der hidtil havde været en fælles Superin-

tendent for Holsten og Slesvig, fik fastslaaet, at, naar Plad-

sen blev ledig, skulde hvert af Hertugdommerne have sin

Superintendent, og at det skulde kræves som Betingelse

for at opnaa Stillingen i Sønderjylland, at vedkommende

kunde Dansk ^).
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Er di't ikko stort, dt'r er at fortti'llc om den kirke-

lige Lovgivning i denne Tid. kan dertil fojes, at der heller

ikke skete noget af storre Yigtiglied med Hensyn til den

kristne Mission i de fjerne Statsdele. Dog bor det nannes,

— men ikke som noget, der fortjener Anerkjendelse — , at

man i Finmarken kom bort fra. hvad man i Frederik V"s

Tid havde været ivrig for. nemlig at lægge Vægt paa at

faa Missionærerne oplærte i det lappiske Sprog, for at de

kunde prædike for Lapperne i deres Modersmaal. Der var

endog, som det vil erindres, blevet oprettet et Seminarium

Lapponicum i Trondhjem*^). Men nu slog man ind paa

en anden Vej. Nu skulde Lapperne saa vidt muligt gjø-

res til Nordmænd. Seminariet blev ophævet, og Regerin-

gen fastsatte, at der skulde arbejdes paa «at indføre det

norske Sprog blandt Lapperne, saa at især de unge af

dem bleve tilholdte at lære deres Kristendom paa Norsk «^).

Ogsaa paa et helt andet Punkt kom man med Hensyn til

Missionen bort fra, hvad man i Frederik A'"s Tid havde

været inde paa. Det aarlige Tilskud, der var blevet givet

til den tyske Mission i Smyrna, faldt nemlig nu bort^'').

Efterhaanden som det attende Aarhundredes Udvik-

ling skred videre og videre frem, kom Spurgsmaalet om
Taalsomheden imod anderledes troende stærkere og stær-

kere op. Enhver veed, at Voltaire fremfor alle kæmpede

med den største Energi for Anerkjendelsen deraf, og det

er ogsaa vel kjendt, at baade Frederik II og Katharina II

gjennemførte Eeligionsfrihed overfor selve Jesuiterne efter

Ophævelsen af disses Orden. Men man kan sige sig selv,

at for en saa konservativ Styrelse som den, der hos os

var kommen til Eoret ved Struensees Fald, laa slige

Grundsætninger fjernt. Guldberg har udtalt sig saa tyde-

lig derom, som ønskes kan. I et Brev fra 30. Maj 1780

til August Hennings, der var en ivrig Talsmand for reli-

giøs Taalsomhed, skrev han: 2>I et Land som vort, hvor

jeg sikkert veed, at vi eje Sandheden og den eneste sande
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Religion, tinder jeg intet saa besynderligt, som at man
skulde bringe Forvirring hos et lykkeligt Folk. der har

det Held at nyde godt af den sande Religion .... Saa

længe som det behager Gud at lade mig indtage den

Plads, jeg har. vilde jeg mene, at jeg svigtede min Pligt

imod Gud, imod min Konge og mit Fædreland, hvis jeg

for at være mine Dages Filosofer til Behag vilde vise

Slaphed med Hensyn til et Punkt, der er altfor vigtigt,

til at jeg skulde lade mig dysse i Søvn ved den Sikker-

hed, som Locke og Franklin love. I Lande, hvor der

allerede findes en stor Mængde forskjellige Trospartier,

kan man følge Grundsætninger, der ikke høre hjemme i

et Land som vort, hvor der allerede findes en lykkelig

Enhed. At indføre en Mængde Katholiker hos os vilde

være en net Historie, og at udvide Spillerummet for vore

Hemhuter vilde være at skaffe Kongen Undersaatter , der

kun halvt vare det« ^^).

Dette var saa statskirkeligt som vel muligt; men Re-

geringen var dog for human til ikke i visse Tilfælde at

gjøre Indrømmelser til anderledes troende. Desuden blev

der i selve de øverste Embedskredse næret Grundsæt-

ninger, der stemmede godt med den nyere Opfattelse af

den religiøse Taalsomhed som det rette. Da nemlig Schim-

melmann af Hensyn til sine store Fabrikker i Wandsbeck

søgte om, at hans reformerte og katholske Arbejdere her

maatte faa ikke alene fri Religionsovelse, men ogsaa Til-

ladelse til at have egne Kapeller og Kirkegaarde, udtalte

Tyske Kancelli, d. v. s. Bernstorff, at ikke alene en for-

nuftig Politik, men ogsaa den kristne Moral anbefalede at

taale fremmede Religioners Tilhængere med deres Reli-

gionsøvelser.

Ved de Indrømmelser, Regeringen ved forskjellige Lej-

ligheder bevilgede anderledes troende, behandledes imid-

lertid alle saadanne ingenlunde ens. Selvfølgelig var Vel-

viljen størst imod de Reformerte. De fik saaledes i Kjo-
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benhavn de Privilegier tilbage, som Struensee havde fra-

taget dem'^). og det blev ved den nys nævnte Lejlig-

hed bevilget dem af 8c-himmelnianns Arbejdere, der tilhorte

deres Kirke, at de maatte have deres eget Kapel og deres

egen Kirkegaard. Desuden blev for alle Reformerte i

Kongens Stater atter det bevilget, som var blevet bestemt

af Kristian A^I. men ophævet i Frederik Vs Tid, at ved

Ægteskaber imellem Reformerte og Lutheranere maatte

Ægtefællerne selv enes om. i hvilken Religion Børnene

skulde opdrages ^3). Overfor Katholikerne gik man ikke

videre, end at det blev tilladt Arbejderne af denne Reli-

gion paa Schimmelmanns Fabrikker, baade paa Geværfa-

brikken i Hellebæk og ved Fabrikkerne i Wandsbeck, at

de maatte holde Gudstjeneste i et eget Værelse. Ved

blandede Ægteskaber skulde Børnene opdrages i den luther-

ske Religion^*). Da det kejserlig tyske Gesandtskab i

Kjobenhavn, der hidtil havde havt Ret til paa en lig-

nende Maade at holde katholsk Gudstjeneste i et eget

Værelse, ønskede Tilladelse til at lade opføre et bestan-

digt Kapel for Katholikerne i Kjøbenhavn, blev der givet

det unægtelig selvfølgelige Svar. at dette kun kunde be-

vilges, saafremt det samme indrømmedes Lutheranerne i

Wien^s). At dette havde til Følge, at Sagen faldt bort,

behøver næppe at tilføjes. Ovre i Vestindien tillodes

det nu som tidligere af Hensyn til de fremmede Plan-

tageejere, at der maatte holdes katholsk Gudstjeneste: men

det var forbudt Katholikerne at gjøre Propaganda iblandt

»de blanke« eller iblandt Negere, der bekjendte sig til

en af de protestantiske Religioner *'5).

Det var, som vi saa, ikke med Velvilje, at Guldberg

udtalte sig om Hernhuteme i det ovennævnte Brev til

Hennings, og man kan flere Gange i Ytringer af ham

træffe Sidehug til deres Samfund i Kristiansfeld, hvorfra

der stadig udgik Vækkelse i hernhutisk Retning, og hvor-

hen Forældre fra flere Kanter sendte deres Børn for at
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blive opdragne der. Politisk okoiioniiske Hensyn havde,

som det synes, stor Del i denne hans Opfattelse. »Jeg

har«, skrev han senere til Johan Biilow, saltid troet, at

ivristiansfeld med sit Privileginm er en stor Statsfejl«^^).

Man mærker hans Uvilje imod Hernhuterne, naar man ser.

at der blev udstedt et Forbud imod, at Præster i Torning

Lehn (i det nordlige Sønderjylland) maatte sende deres

Børn til KristiansfekP^), og en vis Frygt for hernhutisk

Propaganda ligger aabenbart bagved en Befaling til Ribe

Biskop om at holde et vaagent Øje med »de omflakkende

kristiansfeldske Tilhængere« -''). Men for øvrigt blev Hern-

huternes Stilling ikke forringet, og det blev tilladt deres

Menighed i Kjøbenhavn, for saa vidt dens Medlemmer gik

i de kjøbenhavnske Kirker og gik til Alters her, at maatte

have en egen Bedesal stil Gaarden^ ^").

For Jødernes Vedkommende vedblev Forholdet i Ho-

vedsagen at være uforandret. Arveprinsen har engang

givet en personlig Uvilje imt)d dem Luft ved at skrive til

Kancelliet: »Aldrig er det uden højst skadeligt for Staten,

at Jøderne saaledes her formerer sig«-^); men der skete

dem dog ingen Men, og det var et lille Fremskridt paa

deres lange Bane til at blive stillede som virkelige Stats-

borgere, at det tillodes en Jøde at maatte disputere for

den medicinske Doktorgrade^). Ogsaa fortjener det maaske

at nævnes, at de i Altona boende Jødinder med Hensyn

til Vexelretten bleve stillede lige med kristne Kvinder e^).

Men det var ikke alene overfor andre Religionsbe-

kjendelser, at Spørgsmaalet om Tolerance kom op. Hvor-

ledes vilde man stille sig til Skrifter og Udtalelser, der

kunde synes farlige for Landets Kirke eller for Kristen-

dommen i det hele? Den udenlandske Litteratur indeholdt

rigeligt af den Slags Skrifter. Det Værn, man tidligere

havde havt i Censur over ny udkomne Skrifter, fattedes

nu. Men, som ovenfor er omtalt*), Regeringen forstod

*) Se Side 163.
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dog at iinde Mu\kn- til Iut at huldo Fjoiuler fra Livet,

nemlig ved Ordrer til det theologiske Fakultet om at

passe paa slige Skrifter eller ved Reskripter om Strafle-

domme, naar noget udkom, som den fandt farligt.

Dette synes imidlertid na^rmest at iiavo gjaddt, hvor

Kritik eller Angreb paa Kirken traadte utilsloret frem.

eller hvor man kunde sige. at et Skrift stred imod den

kristne ^loral. Derimod har Guldberg vitterlig indtaget

et andet Standpunkt ved en Lejliglied. hvor det forment-

lig farlige ved et litterært Arbejde kun indirekte laa i det

eller kunde uddrages som Konsekvenser af dets Indhold.

Dette var Tilfaddet ved Udgivelsen af et Skrift, som den

tidt omtalte August Hennings udgav i 1779, et Skrift,

der forøvrigt maaske klarere end noget andet dengang lod

Modsætningen træde frem imellem den ældre kirkelige

Synsmaade og den nyere fritænkerske, og om hvilket det

med Rette blev sagt af en af dets Angribere, at det var

det første i sin Slags paa Dansk.

Det Arbejde, der her tænkes paa, udkom 1779 paa

Tysk i Kjobenhavn og havde som Titel: »Olav id es mit

einigen Anmerkungen iiber Duldung und Vor-
urtheile«. Den første Del af det var et Digt til For-

herligelse af den bekj endte spanske Statsmand Olavides.

der især vandt et Navn ved at faa Dalstrækninger i Sierra

Morena opdyrkede af tyske Kolonister, men derefter blev

forfulgt af den spanske Inkvisition, fordi han mentes at

være smittet af det attende Aarhundredes friere Tanker.

Han blev dømt som Kj ætter til at holdes i 8 Aars Fæng-

sel i et afsides liggende Kloster. Denne oprørende Hi-

storie skildrede Hennings i pathetiske Hexametre. og til

Digtet føjede han derefter en lilosotisk-historisk Udvikling

af de religiøse Fordommes fordærvelige Virkninger og af

Tolerancens Nødvendighed i en Stat. Det var en udeluk-

kende lilosohsk Synsmaade, han gjorde gjældende: det var

Fornuften, han priste som den, der maatte være det ene
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bærende Princip for Samfundslivet, og, hvad han fremstil-

lede af Ethik, var rent human Ethik. Under sin TJdTik-

ling af alt dette kom han ogsaa ind paa at omtale, hvil-

ken Holdning det borgerlige Samfund burde iagttage over-

for de religiøse og filosofiske Synsmaader. der fremsattes.

Han mente, at Skrifter, der tilsigtede at vække Opror imod

det almene Vel, ikke kunde taales, og at der ligeledes var

Sandheder, som skulde erkjendes. nemlig :>Læren om
Gud, om Forsynet og om Dydens Belonning«. Alle andre

Lærdomme vare det borgerlige Samfund ligegyldige.

Det følger af sig selv, at de, der holdt Kristendom-

men for at være det nødvendige Grundlag for Moralen,

maatte finde Forargelse ved saadanne Sætninger. Hvor

enige de end vare med Hennings om det skammelige i

den spanske Inkvisitions Færd imod Olavides, maatte de

frastødes af Skriftets Aand. der tydelig gav Indtryk af en

Forfatter, som stod den kristne Tro fjernt. Skriftet maatte

synes dem saa meget farligere, som det var udgivet af

en bekjendt Mand i en anset Embedsstilling og med en

rig litterær Dannelse. Intet var altsaa for saa vidt rime-

ligere, end at Hennings blev skarpt angreben fra theolo-

gisk Side.

- Her skal imidlertid kun eet Punkt nævnes. Den. der

først angreb ham. Præsten Schønheyder, fremhævede blandt

andet det betænkelige ved den Paastand, at alle andre

Lærdomme end Læren om Gud, Forsyn og Dydens Be-

lønning skulde være ligegyldige for Samfundet, og han

pegede tydelig paa den Fare. det kunde have for Landets

Regering, om dets Embedsmænd tænkte saaledes^"*). Selv-

følgelig behovede Schønheyder. fordi han fremhævede det

farlige i en saadan Lære, ikke at have til Formaal at ville

hidse Regeringen imod Forfatteren, og han fralagde sig

senere paa det bestemteste at have tænkt derpaa. Men

Hennings, der overhovedet blev i højeste Grad forbitret

over Schønheyders Angreb, opfattede det ret naturlig saa-
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ledes og saa deri et Træk af Lavhed hos sin Modstander.

»Det er«, skrev han derom i et Brev til Uuldberg, for-

bryderisk handlet af Schønheyder«.

Man kunde dobbelt tro, at der virkelig var Fare paa

Færde for Hennings, naar man husker paa Tluldbergs ud-

prægede kirkelige Standpunkt ot' pau hans Ængstelighed

for alt. hvad der kunde S3'nes truende for Staten. Men
her træder et ejendommeligt Forhold frem. Han havde

paa denne Tid^^) en Sympathi for Hennings, der ikke er

helt let at forklare. Ganske vist var denne i Pinneberg

fødte Holstener, der stadig brugte Tysk som sit Forfatter-

sprog, en udpræget loyal dansk Statsborger, som havde

den mest levende Interesse for Danmarks indre Udvikling

og saa stærkt havde skilt sig fra Tyskland, at han i

Breve kunde tale med en formelig Modbydelighed om
Tyskerne. Da han desuden var en begavet og kundskabs-

rig Mand, var der unægtelig Grund for Guldberg til at

sætte Pris paa ham; men deres Synsmaader vare paa

mange Maader himmelvidt forskjellige, og Hennings af-

holdt sig ikke fra i sine Breve til Guldberg med den

største Aabenhed at udtale sig for Reformer, der i højeste

Grad vare denne imod, f. Ex. om Nødvendigheden af

Bondestandens Frigjørelse. Men dette gjorde intet Skaar

i Guldbergs Velvilje for ham. Maaske hjalp det, at Hen-

nings i sine Breve sagde ham personlig overordentlig store

Behageligheder.

Nok er det; der blev ikke krummet et Haar i»aa

Hennings's Hoved. Guldberg udtalte sig i Breve til ham

om den bestemte Meningsforskjel, der var imellem dem paa

flere Punkter, saaledes netop med Hensyn til de af Schøn-

heyder fremhævede Sætninger; han tilraadede ham at

være forsigtig for ikke at komme til at tørne sammen

med Statens Love; men tillige søgte han at berolige

ham. »De er«, skrev han blandt andet, >for ivrig, for

heftig, for mistænksom, hold bare noget mere Maade, og
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De skal se, at alt vil gaa godt«. Da Hennings lod ham

læse et af sine Stridsskrifter igjennem, raadede han ham

til at stryge et og andet, hvad Hennings saa ogsaa gjorde 2^)

;

men for øvrigt lod han Striden gaa sin Gang.

Hennings iidtalte under denne, at det aldeles ikke

havde været hans Tanke at angribe Kristendommen, og

dette var sikkert Sandhed. Han havde i sit Skrift slet

ikke nævnt eller engang hentydet til et eneste positivt

Dogme. Ligefremme Angreb paa Kristendommen vil man

overhovedet ikke kunne tinde i Skrifter, der paa denne

Tid fremkom her i Landet. Hvilke Tilhængere de deisti-

ske eller atheistiske Meninger end kunne have havt, traadte

de ikke aabenlyst frem og endnu mindre paa nogen ud-

fordrende Maade. Men dog var det en Tid, da Udviklin-

gen herhjemme gik i en for Kirken betænkelig Eetning.

Vi ville erindre, hvorledes Pietismen, som nu kun mær-

kedes ved hernhutiske Stemninger paa spredte Steder i Sta-

tens Lande, allerede i Frederik Vs Tid havde været ved

at blive afløst af den begATidende Rationalisme, og hvor-

ledes samtidig religiøs Ligegyldighed havde været ved at

udbrede sig i det mindste i den dannede Del af Befolk-

ningen-^).

Xu i Tidsrummet fra 1772 til 1784 gik Bevægelsen

stærkt videre i samme Retning. Udenfor Byerne var den

dog endnu næppe stort til at mærke, her hvor Udviklin-

gen selvfølgelig var langsommere, og hvor Præstestanden

for den største Del havde faaet sin Uddannelse paa en

Tid, da det theologiske Studium ved Universitetet især

fik sit Præg ved Professor Rosenstand Goiske. en paa sin

Vis begavet Mand med varm Kristentro '^^). Der er med

Hensyn til de religiøse Tilstande paa Landet Vidnesbyrd,

som pege i modsat Retning. Naar Balle, hvem vi snart

ville vende tilbage til, som Præst i Jylland 1771—-72 ud-

talte sin Utilfredshed over at skulle leve iblandt Præster,

med hvem han skulde omgaas som med Hestekjendere og
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Studeprangere, tyder det paa, at han her har truffet Kalds-

fæller, som vare slemt rustificerede; men i en Indberet-

ning, han har givet om en Visitatsrejse som Biskop i

Sjælland 1785 '^'^j, og hvor han altsaa saa Tilstandene,

som de havde udviklet sig i de foregaaende Aar, er det

overvejende et ikke ugunstigt Billede, han tegner baade

af Præster og Menigheder. Hvad de sidste angaar, skulde

man dog antage, at de paa Grund af den sjælland-

ske Bondestands stærkt forkuede Stilling vare dorskere

og sløvere end enten i Jj^lland eller Fyen. Men selv om
Sansen for gammel Kristendom næppe endnu har været i

synderlig Tilbagegang paa Landet i Danmark, — og vi

kunne tilføje, lige saa lidt i Norge — , saa var det umu-

ligt andet, end at Tidsaanden efterhaanden maatte paa-

virke Præstestanden, blandt andet ved Eekrutteringen med

yngre Kræfter, der ganske naturlig vare mere modtagelige

for den. Dette vilde ogsaa med Nødvendighed komme til

at virke paa Menighederne.

Eationalisme og religiøs Ligegyldighed satte sig

nemlig mere og mere fast i Kjøbenhavn. Overfor den stod

Guldberg med al sin kirkelige Iver og al sin Mj-ndighed

til at udstede Kabinetsordrer ganske magtesløs, og det var

desuden, som om han, der klart saa Faren fra de deisti-

ske og naturalistiske Synsmaader, en Tid ikke mærkede,

hvor Eationalismen førte hen. Tidens fornuftmæssige Kri-

tik af forskjelligt i Samfundsforholdene og Styrelsen, hvor

den paa mange Punkter saa rigtigt og førte til beretti-

gede Krav paa Reformer, vakte hans levende Uvilje, og der

er Vidnesbyrd nok om, hvilken Frygt han havde for, hvad

den vilde føre til; men ejendommelig nok, han stod ulige

usikrere overfor Tidsaanden, hvor den viste sig som religiøs

Rationalisme. Det var, som om denne endnu en Tid altfor

meget var en skjult Underminering af Orthodoxien, til at

han kunde se den. Han havde selv lige saa fuldt som

Rosenstand Goiske ment at maatte forsvare Kirkens Tro
4.9
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ved at godtgjøre, at der ingen Strid var imellem den og

Fornuften. Da han 1765 udgav sit Skrift: »Den natur-

lige Theologi«, udtalte han i Forordet: »Jeg har søgt at

vise den yndige Overensstemmelse imellem Fornuften og

Skriften«, og et andet Sted; »Er noget angenemere end

at beskue det dejlige Baand, som Fornuftens og Skriftens

Lærdomme have med hinanden«. Men medens han og

de, der vare enige med ham, mente heri at se en Over-

ensstemmelse, der styrkede deres kristne Tro, saa var der

selvfølgelig andre, der, efter Forbilleder fra de tyske Uni-

versiteter mere og mere lagde hele Vægten paa Fornuften,

saaledes, at de bortfortolkede, hvad der rent forstandsmæs-

sig set frembød Vanskeligheder, og som derved kom bort

fra den kristne Tro. Dette traadte imidlertid først efter-

haanden tydelig frem, og, naar man ser, at Theologer,

der senere skulde gaa saa vidt som muligt i Eationalisme,

bleve ansatte af Guldberg eller med hans Samtykke, viser

det, hvor lidt han var klar paa, hvad denne Stilling vilde

føre til. Det er betegnende i saa Henseende, at man

iblandt de Skrifter, som han var med at forlange stu-

derede af de theologiske Kommunitetsalumner, træffer

Michaélis' Skrifter om det gamle Testamente og hans

»Einleitung in die giJtlichen Schriften des neuen Bundes«;

men Michaélis i Gottingen er som bekjendt netop en af

de theologiske Forfattere, der stærkt banede Rationalis-

men Vejen.

Vi kunne slet ikke gaa ind paa Enkeltheder 3°), og

desuden var den rationalistiske Bevægelse i denne Tid

endnu kun ligesom Indledningen til, hvad der senere

traadie endnu stærkere frem. Imidlertid skal der dog pe-

ges paa de to Personligheder, der i den følgende Tid kom

til at spille den betydeligste Rolle i Kirken herhjemme,

og hvis Udvikling og Levnetsløb skulde vise, hvorledes de

fra et i det mindste tilsyneladende fælles Udgangspunkt

kom til at gaa i vidt forskjellige Retninger. Den ene af
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dem var Kristian Bastholm, der var fodt 1740. Han
havde en Tid temmelig svært ved at arbejde sig frem,

var i nogle faa Aar Missionspræst i Smyrna, men kom
tilbage derfra i 1771, blev Præst i Kastellet 1772 og var

nogle Aar senere bestemt paa at tage imod et Præstekald

i Eendsborg, da den niaarige Kronprins kom til at læse

en Prædiken af ham, og dette gav Anledning til, at det

blev befalet ham at lade sig hore som Taler ved Hoffet

paa Fredensborg. Den Lykke, han her gjorde, førte til,

at han 1778 blev Hofprædikant og 1783 Konfessionarius.

Aabenbart var det ikke alene Kongehusets Medlemmer,

men ogsaa Guldberg, der ønskede ham til Prædikant ved

Hoffet. I en Kabinetsordre af 11. Maj 1778 kalder han ham
baade »denne lærde og begavede Mand«, og tillige »den

sær ypperlige Prædikant«. Man kan, naar man læser

Bastholms Skrifter fra hans tidligere Tid, for saa vidt ikke

undre sig over Guldbergs anerkjendende Ord, som deres

religiøse Standpunkter fra først af laa meget nær op til

hinanden. Bastholm har selv udtalt, at Rosenstand Goiske

havde gjort ham til Kristen, saaledes at de Tvivl, han

havde havt, ganske vare forsvundne, og at han helt var

bleven overtydet om Jesu Læres Sandhed. Hermed stem-

mer ogsaa Aanden i saadanne Skrifter som hans, med et

besjTiderligt Navn betegnede og i en ikke mindre besyn-

derlig Form affattede »Lovtale over Jesus«, hans: »Skrift-

og fornuftmæssig Forklaring over de dødes Opstandelse«

og hans i 1777 udkomne »Aandelige Taler«. Nu til Dags

behager hans Veltalenhed, saaledes som vi faa Indtryk af

den ved hans forskjellige Prædikener, os ikke, den er alt-

for deklamatorisk, udmalende og bred og mangler i Virke-

ligheden Inderlighed, Tankefylde og Varme. Han var

overhovedet langtfra nogen dyb Natur, saa lidt som der i

større Grad var Originalitet hos ham ; men han havde en be-

tydelig stilistisk Evne, hans Sprog, som ligger vort nuværende

Dansk meget nær, var godt, han havde baade Klarhed og
42*
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Lethed ved at finde det passende Udtryk for, hvad lian

Tilde sige, og tillige en stor Arbejdsevne og Produktions-

lethed. Hertil kom et klart, kritisk Blik for, hvad der var

plumpt, forældet og smagløst. Da han havde Lyst til at

feje alt sligt afvejen og havde gode Tanker om sin egen

Forstand paa Veltalenhed, udgav han 1775 en Bog: »Den

gejstlige Talekunst«, der i flere Henseender havde For-

tjeneste. Ogsaa betegnede hans egne Prædikener fra For-

mens Side et stort Fremskridt fra den ældre stive, med
Skriftsteder overfyldte og umaadelig vidtløftige Prædike-

maade*), saaledes som man f. Ex. kjender den fra den

som »Danmarks Krysostomus« lovpriste Biskop Herslebs

Taler: Bastholms Veltalenhed passede desuden i høj Grad

til hans Samtids Smag. Intet Under altsaa, at han vandt

et betydeligt Xavn. Hans Fremstillingstalent viser sig

maaske i denne Tid stærkest i hans Jødiske Historie;

men her ser man med Hensyn til det gamle Testamente

en tydelig Lyst hos ham til Forklaringer efter Datidens

tyske, kritiske Methode, og hans Kurs gik i den følgende

Tid mere og mere bort fra den orthodoxe Kirkelære. Nu
begyndte ogsaa Guldberg at blive ængstelig for hans Stand-

punkt, saaledes at han endog afkrævede ham en Erklæ-

ring i Anledning af en Oversættelse af det nye Testa-

mente tilligemed Anmærkninger, som han havde udgivet

i 1780 32).

En helt anden Udvikling kan følges hos hans sam-

tidige, Nikolaj Edinger Balle. Denne, der var født 1744,

vandt tidlig Ry som en lovende theologisk Videnskabs-

mand. Efter at han en kort Tid havde været Præst i

*) For at give en Forestilling om Vidtløftigheden skal det næv-

nes, at, naar man sammenligner Længden af Herslebs Prædi-

kener med moderne Prædikanters Taler, f. Ex. med Monrads

og Klavenes's, saa gaar der 4 af Monrads Prædikener og hen-

ved 6 af Klavenes's paa en af Herslebs. Bastholms og

Balles havde omtrent den halve Længde af Herslebs.
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Jylland, blev han 1772 udnævnt til theologisk Professor,

og, skjont han paa ingen jMaade var nogen overlegen vi-

denskabelig Begavelse, var han dog ved sin solide Kund-

skab og sit gode klare Foredrag den betydeligste Kraft

ved det theologiske Fakultet. Men imidlertid var Guld-

bergs Opmærksomhed ogsaa bleven henvendt paa ham som

Taler, og i 1774 blev han udnævnt til Hofprædikant,

medens han tillige vedblev at virke som Professor. Han
havde ikke Bastholms Veltalenhed, saa lidt som hans sti-

listiske Talent, og hans Prædikener kunne nu forekomme

tørre og prosaiske; men der laa en Personlighedens Over-

bevisning bagved dem, der gav dem Vægt. Dette havde

f. Ex. Bernstorff stærkt Indtryk af, og han udtalte derfor

i et Brev til D, Eeventlow sin Glæde over, at Balle nu

var optraadt som Prædikant. Deri saa han en virkelig

Vinding. Men det var ogsaa denne religiøse Alvor, der

kom til at skille Balles Veje fra Bastholms. Ligesom denne

var han begyndt med at staa paa, hvad man kan kalde

det Eosenstand Goiskeske og Guldbergske Standpunkt, og

han vedblev at fastholde Overbevisningen om, at man

stærkt burde lægge Vægt paa at fremhæve den kristne

Læres Overensstemmelse med Fornuften. Det var stedse,

som om Kristendommen i hans Øjne først og fremmest

var en Kundskabs- og en Viljessag. Men den dybe reli-

giøse Trang og Følelse, der laa i hans Indre, holdt ham

dog borte fra at trække de rationalistiske Konsekvenser af

sit Grundstandpunkt. Han var saa at sige et helt andet

religiøst Temperament end Bastholm. Da det derfor for

ham som for ingen anden blev en Hjærtesag at forsvare

den kristne Tro, saaledes som vor Kirke lærte den, kom

han tidlig ind paa at stille sig i en skarp Modsætning til

de Retninger i Datiden, som førte bort fra den. Allerede

1776 kunde han udtale, at intet var saa helligt, at 'det

ikke var udsat for at spottes og forhaanes, intet saa

aabenbart i Jesu Lærdom, at det jo blev svækket og for-
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drejet ved vrange Forklaringer. Han vedblev igjennem

hele sit Liv at fastholde, at Kirkens Fjender kun maatte

bekæmpes med aandelige Vaaben; men det var, som om

han mente, at netop derfor burde disse bruges dobbelt

ivrig, og han var da ogsaa fra først af i sine Taler stærkt

optagen af at advare og stride imod Kirkens Modstandere.

Selvfølgelig blev dette bekjendt om ham, og han kunde der-

for sikkert med G-rund tale om de Fjendskaber, som denne

Kamp paadrog ham. Ogsaa Haan var han allerede paa

denne Tid Gjenstand for. Som en saadan maa det næv-

nes, at det i Norske Selskab blev ]\[ode at sige »Balle

tage mig« i Stedet for »Fanden tage mig«-''^).

Eet ejendommelig var en tredje begavet Mands reli-

giøse Stilling, nemlig Tyge Eothes. Der har ovenfor

været Lejlighed til at nævne, med hvilken Begejstring

han kunde tale om det attende Aarhundredes Fremski'idts-

aand. Men dog vilde han kun til en vis Grad følge

denne, og dette hang for en stor Del sammen med den

Yarme, han følte for Kristendommen. Det var derfor i

ikke ringe Grad Forbitrelse over Voltaires Had til den

kristne Religion, der førte ham til i 1779 at udgive et

Flyveskrift, hvori han udtalte sig imod, at der overhove-

det burde opstilles Æreminder for denne Datidens Afgud,

og det var under Indtrykket af Kristendommens umaade-

lige kulturhistoriske Betydning, at han udgav et stort og

lærd Værk: »Kristendommens Virkning paa Folkenes Til-

stand i Europa«, som han dog kun fik fort ned til Middel-

alderens Slutning. Men hvor varm hans Følelse for Kri-

stendommen end var, hvor klart den end stod for ham

som den himmelske Eeligion, var hans Standpunkt dog

afgjort rationalistisk.
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Fjortende Kapitel.

Regeringens Stilling til Skoler og Universiteter.

D.'er kan næppe være Tvivl om, at næst Kirkens

Tarv var der intet med Hensyn til Styrelsen, der laa

Guldbergs Hjærte saa nært, som hvad der vedrørte Un-

dervisningsvæsenet samt Videnskaberne. Her ligesom ved

Kirkens Sager lod han tidlig Kabinettet tage Initiativet,

og vi faa et tydeligt Indtryk af hans personlige Medvirk-

ning ved de Regeringsskridt, der her fandt Sted. Men det

er værdt at lægge Mærke til det Standpunkt, han stillede

sig paa. Man kan nemlig ikke andet end blive slaaet

af, hvor overvejende han allevegne lagde Vægt paa, hvad

der stemmede med Statens Tarv. Selvfølgelig var ved

det kirkelige ogsaa et andet Hensyn kommet frem. Han

har ligesom Kristian VI vistnok opfattet det som en Ho-

vedopgave, at der burde arbejdes paa. at de enkelte Men-

nesker kunde blive saa gode Kristne som muligt. Dette

var den uafviselige religiøse Hovedfordring. Men han har

ved Siden deraf ogsaa havt Syn paa, at det vilde være af

den største Betydning for Staten, at den lutherske Kirkes

Tro holdtes højt i Ære og gjordes levende hos Befolknin-

gen. At Kirken og Præsterne ved mange Lejligheder

brugtes i politiske og statistiske Øjemed*), var nedarvet

fra tidligere Tid; men ogsaa det virkede med til at lægge

ham Kirkens Bevarelse stærkt paa Sinde.

Gaar man udenfor Kirken, bliver Statstanken, eller,

hvad der faldt sammen dermed, Tanken om det nyttige

tydelig nok enten helt eller aldeles overvejende det, der

ledede ham. Han, der havde gjort ret betydelige viden-

skabelige Studier og baade var Historiker og Theolog,

havde vistnok en personlig umiddelbar Kjærlighed til Vi-
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denskaben; men det er dog ret betegnende, naar han i

en Kabinetsordre lader Kongen brage det Udtryk: »Vore

Videnskaber«. Til Kongen, det vil sige til Staten, skulde

alting føres tilbage. Han har da ogsaa i et af sine Breve

til Biilow udtalt, at de naturvidenskabelige Studier maatte

bedømmes fra det nyttiges Sj'nspunkt. »Det var«, skriver

han f. Ex., »mit Ønske, at de gode Naturhistorikere vilde

lære at lade engang være at tro, at de nytte Verden ved

at opdage uophørlig nye og nye Arter i de forskjellige

Katurriger, beskrive dem med deres Varieteter og saaledes

formere Naturens store Ordbog eller Diktionære

Langt anderledes var det, om disse naturkyndige vilde

styre deres Flid, deres Undersøgelser aldeles hen paa det

nyttige og arbejde paa at udfinde i alle Naturrigets Dele

noget nyt godt, noget nyt bedre for Økonomi, for Medi-

cin, for Fabrikker og, hvad det kunde være«. I Virkelig-

heden søgte han da ogsaa i Gjerningen at støtte Viden-

skaberne, for saa vidt de, sete fra en eller anden Side, i

hans Øjne kunde være til Gavn. Han kaldte denne Om-

sorg for dem: »min Kjæledægge« ^).

Der var iblandt Videnskaberne næppe nogen, der laa

hans Hjærte nærmere end Historiegranskningen og Hi-

storieskrivningen, særlig for saa vidt den behandlede nor-

diske Æmner. Men skjønt denne Videnskab ikke kunde

være nyttig i den Forstand, hvori Naturvidenskaberne

kunde siges at være det, opfattede han den dog paa en

Maade ogsaa under samme Synsvinkel, for saa vidt den

burde virke til at styrke Nationalfølelsen, denne naturlige

Støtte for Staten. Vi ville senere faa Lejlighed til at

komme tilbage til denne Side hos ham. I sin mest skri-

gende Form træder Statshensynet frem hos ham med

Hensyn til Billedkunsten. En Kabinetsordre fra 1780 om
Kunstakademiet indskærper saaledes, at man skal over-

veje, om Tallet af de Kunstnere, der rejse, ikke er for

stort for Statens Fornødenhed. »Thi«, hedder det videre:
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»Blive Kunstnorne flore, ond Vi bobove (!), ero de saavel

Staten som sig selv til B^rde. En Kunstners nyttige

Levetid kan regnes paa 25 til 30 Aar, og til at fylde

igjen hans Plads bor ikke besorges mere uden to, og det

endda med et Mellomrum af 12 til 16 x\ar. Af sande

Kunstnere i Billedhuggerkunsten behøve Vi 2, af Historie-

malere kun 1, af Portrætmalere maaske 2, af Miniatur-

malere kun 1 og af Medaillorer kun 1, ligesaa af Kobber-

stikkere 2 og endnu 1, der kunde med Held stikke Karter.

At have dem og derpaa være vis er Sagen« ^). Til denne

Synsmaade passe godt de alt andet end kunstbegejstrede

Ord, Juliane Marie har brugt i 1784, da hun lejlighedsvis

skrev: »Vi har et Kunstakademi, det er anstændigt at have

Kunstnere, og vi have ledet vores hen til at danne 'Og

gode Haandværkere, og det er sær vigtigt«*).

Foruden det besynderlig aandløse, der er i Guldbergs

Synsmaade, forbauses man her som næsten altid, hvor

man har med ham at gjøre, over den grænseløse Sikker-

hed og den Ufejlbarheds Mine, hvormed han udtaler sig.

Han havde med Hensyn til Styrelsen dannet sig et Sy-

stem, der gaar i det mest enkelte, og efter det afpasser

han alt. Hvad der falder udenfor det, er »Vind« og ubru-

geligt. Naar man ser, i hvilken Grad han er sikker paa,

hvorledes alt skal være og bruges i Staten, fristes man
til at sige, at han bildte sig ind, at han kunde fastsætte,

hvorledes hvert enkelt Menneske i Staten skulde opfatte

sin Livsgjerning og rogte sit Kald paa en saadan Maade,

at det tjente Samfundet bedst. Denne Sikkerhed hos den

alt andet end geniale eller endog blot overlegent begavede

Mand stiller ham jævnlig trods al hans Hæderlighed og

Samvittighedsfuldhed i et næsten komisk Lys.

Det var ogsaa fra det her anførte Statsstandpunkt, at

han vilde fastsætte Hovedtrækkene i Undervisningsvæse-

net. Han gaar nemlig ud fra, at Undervisningen maa

staa i Forhold til, hvad Staten skal bruge vedkommende
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til, og at den flerfor maa være ganske forskjellig for de

forskjellige Samfundsklasser. Først komme de, der skulle

tj€ne i Statens Embeder, verdslige og gejstlige. De be-

høve »den lærde Opdragelse«, og denne har han da hel-

liget en særlig Opmærksomhed. Vi begynde med Latin-

skolerne. Der havde, som det vil erindres, været fastslaaet

en Ordning af disse i 1739, og det var betydelige Opga-

ver, der dengang vare blevne stillede for dem; men det

Hele viste sig for en stor Del forfejlet, iblandt andet,

fordi de Skolebøger, der skulde være brugte, aldrig bleve

udarbejdede, og endvidere fordi Hørerne, der levede i

slette Kaar, i Almindelighed vare uvidende Personer, som

bedre forstode at tampe deres Drenge end at lære dem

noget. Den Tanke, der dengang havde været oppe, at

drage Modersmaalet frem, var det gaaet kummerlig med.

Guldberg havde i 1763 kunnet udtale, at Oversættelse fra

de gamle Sprog var det eneste Middel, der i Skolerne

brugtes til at lære Modersmaalet. Altsaa. man læste

aldrig en dansk Bog i dem.

Allerede hvad her er nævnt, gjør det forstaaeligt,

at det blev besluttet at indføre en gjennemgribende Re-

form. Oven i Kjobet var Spørgsmaalet om en saadan ble-

vet rejst i Litteraturen i Trjkkefrihedstiden, især ved et

meget vel skrevet Flj'veskrift af Jakob Baden: »Upartiske

Undersøgelser af de akademiske Examiner« (1771), der i

flere Henseender fremsatte radikale Forslag med Hensyn til

Universitet og Skoler, som Tiden endnu ikke var moden

til, men iblandt hvilke netop det Krav var stillet, at Mo-

dersmaalet stærkt skulde komme til sin Ret.

En Kabinetsordre . der 1. December 1774 blev fore-

lagt Statsraadet og her underskrevet af Kongen, udtalte,

at det var en bekjendt Sag, at de latinske Skoler vare

forfaldne, og den paabod Nedsættelsen af en Kommission,

hvori blandt andre Guldberg tik Sæde og naturligvis blev

den ledende. Der blev forelagt Kommissionen et af ham
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selv affattet Program, der trak alle GnindlinieiTie for den

paatænkte Eeform, og i Overensstemmelse dermed udkom

der en meget udforlig Skoleforordning af 11. Maj 1775.

Hvad der i denne Forordning var fremhævet som

Hovedmanglen ved den dava-rende Skoleundervisning, var,

at Ungdommen kom til Universitetet »mere raa og min-

dre grundet baade i Religionen og i Hovedsprogene, ja i

vort eget Fædrelands Sprog«, end det burde være Tilfæl-

det. Ved Hovedsprogene forstodes Latin, Græsk og He-

braisk. Da der altsaa burde skaffes en bedre og fyldigere

Undervisning paa disse Omraader, skulde Skolefagenes

Antal begrænses, og baade Mathematik, Fysik og Filosofi

vilde være at henlægge til det første Studieaar ved Uni-

versitetet^). Som Skolefag fastsattes nu de ovennævnte

Hovedsprog og Modersmaalet, og desuden Geografi, Hi-

storie, Sphærica (Astronomi) og et lille filosofisk Fag

sPrænotiones philosophicæ«. Hertil føjedes Regler, der

gik meget i det enkelte, for, hvorledes Fagene skulde

læres. Ogsaa blev det nøje fastsat, hvilke latinske og

græske Forfattere der maatte læses. Om Valgfrihed for

Lærerne, saaledes at de, for at holde Friskheden vedlige,

kunde skifte med de Skrifter, de vilde lade Disciplene

læse, var der ikke Tale. De havde Aar efter Aar at terpe

det samme. Guldberg vidste selv altfor god Besked med,

hvilke Boger af de forskjellige Forfattere, der »netop«

burde læses, hvis Undervisningen skulde føre til det rette

Maal. Saaledes fastsattes det, at der i Græsk skulde læsss

2den Bog af Herodot og 1ste Bog af Hiaden, men aldrig

noget andet af Herodot eller Homer. Dertil kom andre

Besynderligheder. Uagtet Guldberg var Historiker, er den

historiske Side i Forfatterlæsningen trængt tilbage i For-

ordningen. Det er aabenbart endnu stadig den formelle

Side, der spiller Hovedrollen. Den almindelig begavede

Discipel læste intet af Livius, intet af Sallust, for ikke

at tale om Tacitus, intet af Xenofon ^). Af filosofisk
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Græsk var Plato lielt udelukket. Og hvor forunderligt

efter vor Opfattelse er det ikke, at ved Undervisningen i

Græsk blev Hovedvægten lagt paa Læsning i det nye

Testamente. Man tænke sig, at Johannes Evangeliet

skulde bruges til at lære 12 til 13 Aars Drenge at ana-

lysere græske Sætninger! Det skulde ogsaa hjælpe til at

styrke deres religiøse Følelse! De nyere Sprog var der slet

ikke Plads til, og af Geografi samt Verdenshistorie lærtes

der aabenbart kun lidet.

Men saa var der Modersmaalet. Ja her var det Guld-

bergs Mening, at der skulde ske en stor Forandring til

det l)edre. Det havde fra tidlig Tid harmet ham at se,

hvorledes det blev tilsidesat. I 1763 havde han udtalt:

»Vort Sprog bor være kjært og dets Ære hellig. Men

selv foragte vi det og overlade det næsten til Almuen.

Vore fleste fornemme fornedre sig, naar de tale det; disse,

som burde tale det bedst, tale det intet; man kunde være

Dansk og leve i Landet og af Landet uden at forstaa Lan-

dets Sprog« o. s. v.^). Det var ved samme Lejlighed, at

han, som nylig nævnt, havde klaget over, at man i Sko-

lerne kim lærte Modersmaalet ved Oversættelse fra frem-

mede Sprog. Dette skulde der nu gjøres en Ende paa.

Derfor indfortes der i forskjellige Fag Lærebøger, som

vare skrevne paa Dansk, og ved Siden deraf bestemtes

Undervisning i Modersmaalet til at være en egen Disci-

plin, og det en vigtig. Iblandt de Værker, der skulde

læses i Skolen, for at man kunde blive »det Danske som

Fædrelandets Sprog mægtig-, skal nævnes Guldbergs Ver-

denshistorie og sEn Samling af berømmelige og gode

Danskes, Norskes og Holsteineres Handlinger«, hvilken

dog først skulde besørges udgiven*).

Ligesom tidligere vedblev Undervisningen i Skolerne

at være gratis, og med Hensj^n til deres Styrelse og Lo-

kaler skete der ingen Forandringer. Biskopperne beholdt

deres Stilling som Skolernes Tilsynsmænd, hvad der
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unægtelig var i god Samklang med, at Undervisningen

endnu stedse tydelig nok overvejende var en Forberedelse

til Præsteuddannelsen.

Der blev i de nærmeste Aar efter, at denne Forord-

ning var udkommen, i Skoletaler brugt meget stærke Ud-
tryk om de uskatterlige Goder, den havde bragt, og til

Trods for de Besynderligheder ved den, som ovenfor ere

nævnede, kan det ikke nægtes, at den indforte adskillige

Fremskridt i Sammenligning med den hidtil bestaaende

Tilstand. Især maa det naturligvis kaldes en rigtig Tanke,

at nu endelig Undervisningen i Modersmaalet skulde frem

i første Kække. Ogsaa var det godt, hvad vi strax ville

komme tilbage til, at der skulde sørges for, at de, som i

Fremtiden ansattes som Lærere, vilde faa en solid filo-

logisk Uddannelse, hvorved der formentlig kunde gjores

Ende paa den Uvidenhed og Eaahed, som kun altfor meget

havde præget Fortidens > Hørere«. Men ul3^kkeligvis var

der ikke Eaad til at forbedre Lønningerne for Lærerne, og

den økonomiske L^sselhed, der for en stor Del derfor ved-

blev at betegne deres Kaar, havde den uundgaaelige Virk-

ning at trykke deres Niveau ned. Og, hvad der synes

mest forbausende. Guldbergs Plan om at skaffe en almin-

delig god Undervisning i Modersmaalet blev aldeles ikke

gjennemført. Han havde begaaet den ubegribelige Fejl,

ikke at lade Kundskab heri blive Gjenstand for Prøve ved

Studenterexamen ; men dermed havde han bortkastet det

bedste Middel til at kontrollere, at der blev undervist

deri i Skolen. Der kan dertil føjes, at, naar Forordningen

stærkt fremhævede Disciplenes religiøse Udvikling som en

Opgave for Skolerne, saa skulde det vise sig, at de aldeles

ikke kom til at bære Frugt i saa Henseende. Der kan

næppe tænkes en mere skjærende Modsætning end den,

der var imellem, hvad Latinskolerne for det meste vare

i den nærmest følgende Tid, og det, som var opstillet i
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Forordningen, at »de burde være den Helligaands Værk-

steder«.

Der blev ovenfor nævnt, at Filosofi, Matbematik og

Fysik skulde benlægges til Universitetet, og at der skulde

skaffes en større Faguddannelse for dem, der vilde være

Lærere ved Skolerne. Dermed var det givet, at Forord-

ningen af 11. Maj 1775 ogsaa maatte faa Indflydelse paa

Universitetets Forbold. I Stedet for, at Studenterne tidli-

gere bavde bavt en lille rent filosofisk Examen, som de

maatte underkaste sig, inden de toge fat paa deres Fag-

studier, bleve nu de tre nylig nævnte Fag føjede til denne

Examen, der altsaa fik et betydelig større Omfang og

skulde boldes 9 Maaneder efter Studenterexamen. Des-

uden indførtes der en egen Embedsexamen for de tilkom-

mende Lærere ved Latinskolerne, og der krævedes til den

en ret omfattende Læsning i græske og latinske Forfat-

tere. Men for øvrigt var dette ikke tilstrækkeligt til at

blive Lærer. Latinskolens Præg som overvej eiide Præste-

skole bevaredes derved, at man for at opnaa en Lærer-

plads nu ligesom tidligere tillige skulde underkaste sig

tbeologisk Embedsexamen. De, der vilde være Rektorer

eller Konrektorer (Overlærere), maatte desuden tage en

Licenciat- eller Magistergrad,

Guldberg bavde niaaske i endnu bojere Grad Lyst til

at styre Universitetet end Skolerne. Som det vil erindres,

bavde det i ældre Tider bavt en egen Patron, en Stilling,

som plejede at beklædes af Oversekretæren i Danske Kan-

celli, Han indtog en Slags Mellemstilling imellem Uni-

versitet og Konge og bavde et Tilsyn med Universitetet,

som kunde være ret indgaaende. Vi bave set Mænd som

f. Ex. J. L. Holstein og Tbott beklæde denne Plads. Den

var, man kan sige naturligvis, bleven opbævet af Struen-

see. Ku under Eeaktionen imod denne kunde man vente,
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at den var bleven indfort paany. Men dette skete ikke.

Guldberg ønskede ganske som Struensee, fra Kabinettet at

holde Øje med Universitetet. Aabenbart vilde Profes-

sorerne ulige hellere have den hensynsfulde Ott^> Thott,

der havde været en meget behagelig Overøvrighed, til

Patron end lystre Guldbergs Ordrer, og de gjorde da og-

saa i 1775 et Forsøg paa at faa Thott tilbage. De hen-

vendte sig nemlig til Arveprinsen med Bøn om, at han

vilde paatage sig at være Universitetets Protektor og

saa lade dem faa Thott paany til Patron; men dette blev

afslaaet^).

Hvorledes det Guldbergske Regimente førtes, kan man
tydelig se af en Eække Kabinetsordrer, der enten umid-

delbart sendtes til Universitetet eller ogsaa til Kancelliet,

hvorunder det nærmest hørte. Ved dem krævedes der Ind-

beretninger fra Fakulteter eller Konsistorium, saaledes som

naar f. Ex. det theologiske Fakultet fik Befaling til aarlig

at indsende en Tabel over de Forelæsninger, der vare

holdte, og Meddelelse om deres Fremgang, som i Aarets

Løb havde underkastet sig Examiner o. a. 1. Eller der

forlangtes, at de enkelte Fakulteter skulde indsende Exem-

plarer af de Disputatser, der trykkedes, »paa det Yi kan

være forsikrede, at ikke de Dissertationer antages, som

kan være forklejnende for Vort Universitet og Vore Vi-

denskaber« ^^). Ogsaa kunde Kabinettet kræve Indberet-

ning om, hvorledes det gik med visse Videnskaber, som

naar det vilde have nøje Underretning om det mathema-

tiske Studium ved Universitetet ^i). Til sligt sluttede sig

snart Næser til enkelte Universitetslærere, der kunde være

skrappe nok, snart Befalinger om et og andet, som skulde

gjøres og passes. Et Reskript af 4. Juni 1777 indskær-

pede saaledes, at juridisk Examen skulde holdes paa

Latin '=').

Unægtelig faar man Indtryk af, at der kunde træn-

ges til et nogenlunde nøjagtigt Tilsyn, naar man læser
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om, i hvilken gyselig Tilstand det astronomiske Observa-

torium var kommet som en Følge af Observatoren Peder

Horrebows Ligegyldighed. Ved et Eftersyn 1777 fandtes

omtreni;, ikke et eneste af dets Instrumenter i brugelig

eller anstændig Tilstand. Men der skete en Forandring

deri, da Thomas Bugge nu blev Professor. Han kunde

nogle Aar derefter indberette, at Observatoriet var i en

saa god Stand, at det kunde sættes i Ligning med de

bedste i Samtiden. Ogsaa en anden til Universitetet knyt-

tet Institution, nemlig den botaniske Have, begyndte der

en ny Tid for. I 1770 havde Universitetet faaet Skjøde

paa en Del af Haven ved det ældre Amalienborg Slot yderst

ude ved Toldbodvejen for at nytte den til botanisk Brug;

men nu skete der den Forandring, at i dens Sted Char-

lottenborg Slots Have blev gjort til botanisk Have for

Universitetet, hvad den vedblev at være i mange Aar*).

Nogen Udvidelse af Lærerkræfternes Tal eller Refor-

mer i Undervisningen bragte Guldbergs Tid ikke Univer-

sitetet. De gode Tanker, der vare fremkomne i Gunnerus's

Universitetsplan, lod han helt ligge. Der kan nævnes en

saadan Enkelthed, som at der blev ansat en extraordinær

Professor i Fransk: men det var alt. ISTaar Universitetet

netop nu i 1779 kunde fejre sin 300 Aars Stiftelsesfest,

— første Gang, en Fest af en saadan Natur fandt Sted —

,

var det som en Stiftelse, der i høj Grad trængte til For-

nyelse og Forbedringer.

Paa eet Punkt var det dog, som om Guldberg vilde

indføre en vigtig Reform. Som bekjendt var Kommuni-

tetet med den i nøje Sammenhæng dermed staaende Re-

gens en meget betydningsfuld Institution ved Universi-

*) Det klædte Guldberg ilde at forsøge paa at faa et Mageskifte

imellem Krongods i Odsherred og Gods, der tilhørte Universi-

tetet, bragt i Stand paa en saadan Maade, at dette vilde have

lidt Tab derved; men Konsistorium forstod behændig at faa

dette gjort til intet (Matzen anf. St. II, 282).
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tetet. Det havde fra tidligere Dage staaet under det the-

ologiske Fakultets Bestyrelse, og det havde udelukkende

været theologiske Studenter, der- havde kunnet faa Under-

støttelse derfra. En væsenlig Del af denne Understøttelse

havde i a^dre Tid l)estaaet i fri Middagsspisning, som

Alumnerne nod i Konimunitetssalen eller, som det ogsaa

hed, paa Klosteret. Der havde til denne Spisning været

knyttet et ret nuvrkeligt Tillæg, nemlig at der under

Spisningen skulde holdes Disputationer, naturligvis paa

Latin, om alskens subtile Materier, og der var truffet nøj-

agtige Bestemmelser om Ordningen deraf. Imidlertid var

omtrent 1736 Middagsspisningen, hvorover der stadig var

klaget, bleven atlost af en vis ugentlig Pengeudbetaling;

men Alumnerne maatte lige godt mode i Kommunitets-

salen paa den Tid, der tidligere var bleven brugt til Spis-

ning, og der holde Disputationer ganske paa samme Maade

som for dens Ophor. At der her trængtes til en Reform,

var indlysende. Dels var der efter den Udvikling, Uni-

versitetsstudierne havde taget og endnu mere vare ved at

tage, ingen Grund til, at Kommunitet og Regens alene

skulde forbeholdes Theologer: dels var man paa det rene

med det ufrugtbare ved de gamle Disputationer. der kun

udviklede en vis dialektisk Færdighed.

Intet var naturligere, end at Guldberg vilde have

Forandring i dette: men hertil kom, at han ogsaa troede,

at han vilde kunne bruge Kommunitetsøvelser til at fremme

de Studier, som skulde drives af de fremtidige Lærere ved

de lærde Skoler. En Kabinetsordre af 11. December 1775.

der var underskrevet af Kongen i Statsraadet, paabød der-

for, ganske som ved Skolereformen, Nedsættelse af en

Kommission, hvori Guldberg tik Sæde, og som modtog

en Slags Instrux, der skulde følges ved dens Arbejder.

Sagen syntes herefter let at maatte kunne komme i

Orden. Men Arbejdet blev sinket ved en haardnakket

Modstand, som Kommissionen mødte hos den daværende

Daumark-Norges Historie 17:20—1814. V .
43
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EegensproTst. det tlieologiske Fakultets Senior, den 70-

aarige Dr. Peder Holm, en født Kordmand, men af dansk

Slægt. Denne var en saare besynderlig Personlighed. Som

Theolog Tar han forbenet i det 17. Aarhimdredes ortho-

doxe Theologi uden den ringeste Paavirkning af den se-

nere Tids Videnskab; desuden var han i det hele stiv,

pedantisk, paastaaelig og vidtløftig til det grufulde i sine

Erklæringer; men han var en bundhæderlig Mand. hvis

største Interesse det var at fremme de theologiske Stu-

denters Tar"\, — mest unægtelig, naar de flittig hørte

»mans<s Forelæsninger*) — , fremdeles en ganske ufor-

færdet Natur, der ikke veg en Tomme fra sin Overbevis-

ning, ligegyldig hvem han stod lige overfor. I Kraft af

sit forældede Standpunkt og sin Stædighed havde han

nægtet at fungere som Promotor ved en stor Doktorpro-

motion i 1774, blandt andet fordi, som det hed sig, han

ikke vilde lægge Haanden paa den Kjætter Balle. Det

havde paadraget ham en skarp Irettesættelse, som han

godt vidste, at han kunde takke Guldberg for. Nu kom

han i Anledning af Kommunitetssagen atter til at staa

lige overfor den mægtige Gehejmekabinetssekretær. At

bøje sig for dennes Ønsker laa ham imidlertid uendelig

fjernt. Han saa i ham en Eadikaler, der ingen Agtelse

havde for gamle Fundatser eller for, hvad der var ned-

arvet Skik, og tillige en Hofyndling, som nu vilde bruge

sin Indflydelse ved Hoffet til Fordærvelse for Universi-

tetet. I sin Forbitrelse imod ham skrev han endog i en

af sine Erklæringer i Kommunitetssagen: »Vinden blæser

ej altid fra een Kant. Sejanus, Struensee, Brandt og

utallige andre have erfaret det. Det er ilde nok, at saa

mange, qui suhlati sunt in altum (der ere hævede højt

*) Bekjendt er hans Forkjærlighed for Brugen af Ordet '»man«.

at han f. Ex. engang sagde til den senere som Rektor bekjendte

.J. H. Tauber: Man skulde høre »mans« Kollegier, saa kunde

»man» skaffe en Stipendier.
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til Yt'jrsj vove, hvad de ville, tænkende intet derpaa, at

(le kunne falde«.

Der var berettigede Indvendinger iblandt, hvad Holm
gjorde gjældende; men, naar han vedblivende vilde holde

alle ude fra Kommunitet og Regens, der ikke vare Theo-

loger, kunde der ikke tages Hensvn til ham, og hans Ord

vare i det hele som en Rost i Orken. Den 25. Juni 1777,

(3 Uger efter at Døden havde befriet ham for at se den

store Forargelse), blev den nye Fundats for Kommunitetet

udstedt. Det ene Hovedpunkt, der blev slaaet fast, var,

at ogsaa andre Studenter end Theologer skulde kunne op-

naa Stipendiet, det andet, at de gammeldags Disputatio-

ner ophævedes. Men, hvad der indførtes i Stedet derfor,

var desto værre ingenlunde heldigt. Alumnerne havde

lige godt at møde hver Dag i Kommunitetssalen (fra Kl. 1

1

til I2V4), og de fordeltes (157 i Tallet) ved 13 Borde,

saaledes at Regensprovsten præsiderede ved det ene af

dem, og 12 saakaldte Dekaner, nærmest yngre Videnskabs-

mænd, ved de andre. Og nu skulde det paahvile Alum-

nerne dels al den Tid, de havde Kommunitet og Regens,

>at fortfare at dyrke Filosofien«, dels skulde de i de første

3 Aar, de havde Kommunitetet, studere de Fag, der kræve-

des ved den filologiske Examen, og Alumnerne ved hvert

enkelt Bord havde fire skiftevis hver Dag at forelægge deres

Dekan, hvad de havde læst, ligesom de ogsaa til sine Tider

skulde lade ham gjennemlæse deres skriftlige Udarbejdelser.

Disse Øvelser traadte i Stedet for de ældre Disputations-

øvelser. Ved Siden deraf paahvilede det ogsaa Alum-

nerne paa lignende Maade at dyrke deres Hovedvidenskab

under Dekanernes Opsigt og 2 Dage om Ugen skiftevis

at gjøre Rede for. hvad de havde læst. Der blev med

andre Ord indført en formelig Lektielæsen eller, om man

hellere vil, et Slags tvunget Manuduktionsvæsen. Her,

hvor det gjælder en Ordning, som Gnldberg havde indfort,

er det overflødigt at tilføje, at det i Forordningen noje

43*
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var fastsat, hvilke Bøger der skulde bruges i alle forskj el-

lige Fag. Først naar 3 Aar vare gaaede, maatte Alum-

nerne i de Aar, der vare tilbage af deres Studietid, alene

give sig af med deres Hovedstudium, men stadig under

deres Dekans Kontrol. Denne havde da ogsaa at føre

Bøger, hvori han optegnede, hvad Alumnerne læste, og

hvori han skulde nedskrive Domme om deres Flid. Frem-

gang, Dovenskab, Uordentlighed o. s. v. Endelig blev der,

for at der kunde være Sikkerhed for, at Øvelserne hold-

tes paa den rette Maade. udnævnt en bestandig Kommis-
sion, hvori foruden flere Professorer og Sjællands Biskop

selve Guldberg fik Sæde. Denne Kommissions Medlem-

mer skulde en (lang hver Maaned overvære Øvelserne og

efterse Dekanernes Protokoller. Altsaa, Gehejmekabinets-

sekretæren i egen høje Person vilde være med her! Det

var, som om han ikke uden det kunde føle sig sikker for.

at Kommunitetsalumnerne sad flittig paa deres Kamre og

læste 12a).

Hvor specielt dette Punkt end kan siges at være,

fortjener det at fremhæves. Man kan ikke let tinde noget

klarere Vidnesbyrd om Guldbergs smaalige Eeguleringslyst

og om hans Tro paa Nødvendigheden af at bruge Spænde-

trøjen allevegne, hvor det var muligt.

Den Undervisning, der behovedes for at blive Em-
bedsmand her i Landet, kunde imidlertid ikke alene op-

naas ved Universitetet. Som det vil erindres, var Soro

Akademi blevet fornyet 1747, for at unge Mænd ogsaa der

kunde forberedes til at beklæde visse Embeder, og, hvad

der lærtes ved dette Akademi, havde i flere Henseender

et fyldigere, rigere Præg, end hvad der kimde tilegnes

ved Universitetets Øvelser og Forelæsninger. Den Ind-

skrænkning, der fra forst af havde været, at det kun var

Adelsmænd, som optoges i Sorø, var der for saa vidt sket

Ændring i. som det nogle Gange var blevet indrømmet

Mænd i ansete borgerlige Stillinger, at deres Sønner maatte
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faa Adgang dertil; men Akademiet bevarede dog stedse

<it Pra^g som et ridderligt, adeligt Akademi. Uheldigvis

var det imidlertid ved at komme i Forfald, ikke alene

fordi det stod slet til med dets Pengeforhold, men endnu

mere, fordi Sogningen til det var i Færd med mere og

mere at hore op. Folk foretrak at faa deres Sønner gjorte

til jui-idiske Kandidater ved Kjobenhavns Universitet. Som
en Følge af denne dobbelte Tilbagegang blev der 1782

nedsat en Kommission, hvori vi atter træffe (luldberg.

Til Kollegaer her havde han Godske Moltke og Erichsen,

hvilken sidste ligesom han selv tidligere havde været Pro-

fessor i Sorø. Virkningen af Kommissionens Arbejde blev

en Slags ny Fundats, der søgte at raade Bod paa for-

skjellige Mangler ved Akademiet. Her skal dog kun næv-

nes, at fra nu af skulde. det ikke mere kaldes et ridder-

ligt Akademi, og at der blev aabnet ^; Adgang for an-

selige Borgeres, som kongelige Embedsmænds og andre

brave Folks Børn« '^).

Foruden at drage Omsorg for deres Undervisning,

der skulde tjene Staten i Embeder, vare Guldbergs Tan-

ker ogsaa henvendte paa dem, der ved deres Arbejde under

forskjellige Vilkaar vare nødvendige for Samfundet. Først

Kjøbstadbefolkningen. der skulde virke som Handlende og

Haandværkere. Da vi have at gjøre med en Tid, paa

hvilken Opsving af Handel og Industri laa alle paa Sinde,

skulde man tro, at Tanken om Handels- og Realskoler

maatte komme stærkt frem. Der havde allerede tidligere

været talt om, i hvor høj Grad man trængte til saadanne.

Men alligevel var det eneste Skridt fra Regeringens Side,

man i denne Tid ser sigte til i Almindelighed at forbedre

Kjøbstadskolerne, at der ved en Kabinetsordre af 17. De-

cember 1783 blev nedsat en Kommission for at undersøge

Tilstanden i saa Henseende, om hvilken Guldberg godt

vidste, at den var slet. 31en det, som han. at slutte efter

livad han selv har udtalt derom, vilde have gjort, var
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unægtelig ikke stort. Hans Tanker gik i Virkeligheden

kun ud paa at faa stiftet en Handelsskole i hvert af Dan-

marks og Norges Stifter, »vel indrettet og ikke vindig«.

For ovrigt mente han, at hvad man maatte holde sig til,

hvis man ikke vilde forfalde i de mange tyske »vindige

Projekter«, det var, at Kræmmeres og Haandværkeres

Børn lærte Religion, at læse og skrive skikkelig og at

regne vel, og hvad Kjøbmandsbørn angaar, at faa nogen

geografisk Kundskab. Dertil skulde der kun føjes, at der

burde være en Spindeskole i hver Kjøbstad ^^^).

Man vil i det hele næppe i denne Tid finde, at der

skete S>kridt fra Regeringens Side for noget Sted at fremme

Realundervisningen, naar man undtager, at det ved det

ældre Seminarium Fredericianum i Bergen, som havde

sine egne Indtægter, blev indført, at der her offentlig

uden for Skoletiden i 4 Timer om Ugen skulde undervises

i Navigation og i lige saa mange Timer i Geografien,

anvendt paa Handelen. Ogsaa Tysk og Fransk skulde her

kunne læres ^'^). Hvad .der i Kjøbenhavn skete ifølge privat

Initiativ for paa dette Omraade at raade Bod paa det

Offentliges Forsømmelser, var, at Agent Holck (»Vejvise-

rens« første Udgiver), denne noget kuriøse, men brave

og -ved sin Nidkjærhed for de fattiges Vel bekjendte Mand.

fik oprettet en saakaldet Gratistskole for »honnette, men

evneløse Folks Børn«, hvor der blev givet en fuldstændig

Realundervisning og desuden lærtes: »Bogholderi, Kund-

skab om Fædrelandets Love, Dans, Musik og Latin for

Apothekere og Kirurger«. Hertil kom et Par Betalings-

skoler med et lignende Maal. som dog kun bestod faa

Aar. Ovre i Randers oprettedes der ved Godgjorenhed af

en velgjørende Mand en Skole, hvori der foruden Almue-

skolefagene lærtes »Tysk, Mathematik, Geometri og de

skjønne Videnskaber« ^^).

Var det snævre Grænser, Guldberg mente at maatte

trække for Undervisningen i Kjøbstadskolerne, trak han

i
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(lem endnu snævrere for. hvad der skulde lieres jtaa Laii-

ilet. »Bonderbornene«. har han udtalt, »lære vel deres

Kristendom og deres Pligter, læn-e at hese vel og at blive

kjendt med Bibelen, lære at skrive og ligesaa, om de

skal, at regne lidet. Anden Videnskab behøve de ikke og

er ikke tjent med. Jeg gyser her for alt videre, som vore

vindige Tider have ta^nkt og kun maatte fordan-ve alt

ved. Mere Kundskab her gjør Bonden hans Htand ufor-

dragelig og udbringer kun Lede og Kjedsomhed for det

haarde og ensdanne Arbejde, hvortil hans Dage maa bru-

ges, og Staten maa og skal bruge hans Dage. Det hele

menneskelige Kjøn taaler kun et vist Maal af Kundskab,

og enhver Stand maa derfor have sin egen visse Andel.

Det mere gjor drukken« ^^).

At selve det snævre Maal af Undervisning, som han

altsaa mente, at Statens Tarv tillod at give Bønderne,

ingenlunde altid kunde naas, var han dog klar paa, og

han saa godt, at baade burde Lærernes Kaar være bedre,

og at de mange Steder vare ubrugelige og burde afløses

af mere uddannede. For saa vidt var han enig i det

Krav, der netop dengang blev rejst fra alle Sider og blandt

andet lød fra ansete Pædagoger i Tyskland. Men det,

som man sædvanlig foreslog som Middel til at faa Skole-

lærerne bedre uddannede, nemlig at oprette Skolelærerse-

minarier, var han paa det bestemteste imod. Han mente,

at den Undervisning, der gaves i saadanne, maatte blive

bygget paa en »mekanisk ensartet Methode«. der umulig

kunde passe paa »frie Sjæle«; han vilde langt foretra^kke,

at Præsterne »tildannede Skoleholderne« ^^), en Tanke, som

imidlertid sikkert var ganske uigjennemførlig.

Naar Guldberg tænkte paa Undervisningsva^senet, var

det alene Forholdene i saa Henseende i de tvende Konge-

riger, der vare Gjenstand for hans Overvejelser og for

hans Indgriben. Skolevæsenet i Sønderjylland og Holsten

laa helt udenfor hans Tankegang. At der her forelaa en



680 Anden Bog. Fjortende Kapitel.

Opgave for ham, nemlig at bruge den Indflydelse, han

havde, til at hjælpe paa den danske Undervisning i Søn-

derjylland, havde han ingen Anelse om. Hvor stærkt han

end saa paa denne Landsdel og Holsten som nødven-

dige Dele af Staten, var Styrelsen af deres særlige For-

hold dog noget, han for det meste holdt sig borte fra.

Man træffer derfor langt færre Kabinetsordrer, hvad disse

angaar, end med Hensj^n til Kongerigernes Sager. Dette

kan for en Del have hængt sammen med, at Bernstorff

nærede en saadan Uvilje imod Kabinetsordrerne, at Cmld-

berg for det meste gik af Vejen derfor, naar det drejede

sig om hans særlige Omraade; men det blev ikke stort

anderledes dermed efter Bernstorffs Fald.

Det er da ikke ham, men først og fremmest denne

som Direktor for Tyske Kancelli, man har at gjore med,

naar der tales om Undervisningsvæsenet i Slesvig og

Holsten. Hvad der her ganske overvejende fængsler Op-

mærksomheden, er Regeringens Stilling til Universitetet i

Kiel. Dette havde under de gottorpske Hertugers senere

Tid fort en hensygnende Tilværelse. Hertugernes fjendt-

lige Forhold til det danske Kongehus havde gjort det alt

andet end opmuntrende for Eegeringen i Kjøbenhavn at

la-de det ogsaa være Universitet for Sønderjjlland og den

kongelige Del af Holsten. Men heri skete der, som tid-

ligere omtalt ^^), en stor Forandring, da den provisionelle

Mageskiftetraktat afsluttedes 22. April 1767, og Saldern

ved denne Lejlighed satte igjennem, at det skulde være

en nødvendig Betingelse for at blive Embedsmand i et af

Hertugdømmerne, at vedkommende havde studeret to Aar

ved Universitetet i Kiel. Dette stadfæstedes ved den ende-

lige Mageskiftetraktat af 1. Juni 1773.

Det er klart, at der nu maatte komme ganske ander-

ledes heldige Tider for det lille Universitet. Regeringen

haabede aabenbart, at der her skulde kunne opdrages en

loyal Embedsstand, der om end uddannet i tysk Atmosfære,
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vilde frt'iunu' den enevældig styrede Helstats Tarv lige

saa godt som de Danske og Nordnuend, der uddannedes

fed Kjøbenhavns Universitet. Den Ik'gej string, med hvil-

ken Indfødsretten blev hilset af Statens tyskfødte Befolk-

ning, kunde unægtelig pege i den lietning.

Ingen har sikkert mere haal)et at faa Universitetet

i Kiel udviklet paa en heldig Maade end Bernstorfl', der

omfattede dets Tarv med stor Varme. Han opnaaede da

ogsaa baade, at den Sum, som det aarlig havde oppe-

baaret, nemlig 8360 Kdlr., blev forøget med 9240 Rdlr.

om Åaret, og tillige tik han den Mand, han bedst kunde

stole paa derovre, D. Reventlow, gjort til Kurator for

det^^). Man kan ganske vist. naar man tænker paa

dennes heftige Væsen, tvivle om, at han egentlig har egnet

sig til personlig Forhandling med Universitetslærerne; men

paa et Tidspunkt, hvor det i høj Grad gjaldt om at faa

Universitetets økonomiske Stilling fast ordnet, var hans

Paalidelighed og Ordenssans sikkert meget værd-

En af de Opgaver, der stode som særlig vigtige

for Bernstorff, var naturligvis at faa dygtige Videnskabs-

mænd kaldte til Kiel. Den, som han var ivrigst for at

faa dertil, var J. A. Cramer, som han nøje kjendte fra

tidligere Tid. Han blev 1774 fra sin Stilling som Præst

i Liibeck kaldet til at være første theologiske Professor og

Prokansler ved Universitetet. Senere blev han i Januar

1784 endog Kansler. Valget af ham var vist det bedste,

der i Øjeblikket kunde træffes, baade paa Grund af hans

Dygtighed og Bravhed og tillige, naar man tænker paa

hans venlige Sind imod Danmark og, hvad dansk var.

Rektorværdigheden beklædte Kongen selv ifølge tysk Skik

og ifølge Ansøgning fra Professorerne. Hans Titel som

saadan var Rektor magnihcentissimus.

Selvfølgelig var det mest tyske Videnskabsmænd, der

kaldtes til Professorer ved Universitetet i KieP^'). Uden-

for deres Kreds lægger man Mærke til den tidligere nævnte,
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som økonomisk Forfatter og som højt begavet Zoolog be-

kjendte J. Kr. Fabricius, der var født i Tønder og en

Mand med et varmtfølende dansk Hjærte, fremdeles til,

at en af de medicinske Pladser blev givet til Kr. J. Berger,

som vi have set spille en bet^vdelig Rolle i Struenseetiden,

og som efter dennes Ophør var bleven sendt i en Slags

Forvisning til Aalborg. At han nu kom til Kiel, havde

han ikke Bernstorff at takke for. Denne viste netop over-

for Berger et Træk, der trods det humane i hans Karak-

ter flere Gange kan mærkes hos ham, at, naar han først

havde faaet noget alvorligt imod en Mand, havde han

ondt ved nogensinde at forandre sin Opfattelse. Han ved-

blev stedse at have Modbydelighed for Berger, og han for-

stod ikke tilstrækkelig at skjønne paa hans Begavelse ^^).

Men Berger havde indflj^delsesrige Velyndere, først og

fremmest Schimmelmann og hans Hustru, og selv Guld-

berg var langt mere fordomsfri end Bernstorff i sin Op-

fattelse af ham, som han desuden mente var bleven for

haardt behandlet. Det var saadanne Mænds Udtalelser til

Fordel for ham, som Bernstorff bojede sig for--'). Aaben-

bart langt villigere gik han ind paa et andet Forslag af

Guldberg, nemlig paa at ansætte en Professor i Dansk

ved Universitetet i Kiel. Da de, der vilde være Præster

ved danske Menigheder i Sønderjylland, ifølge den traktat-

mæssig fastslaaede Bestemmelse, skulde studere 2 Aar i

Kiel, sj'ntes det unægtelig at være et billigt Krav, at der

skulde kunne læres Dansk ved Universitetet der. Dette

fandt Bernstorff da ogsaa, og han bad Guldberg sige, hvem

han ønskede til Professor ^^). J. H. de Fine Olivarius blev

her ansat 1781 som Professor i Dansk Sprog og Ret.

Vistnok vedbleve Forholdene ved Universitetet og de der-

med forbundne Institutioner en Tid at være meget smaa

og utilfredsstillende: men alligevel var det en stor Iver,

Bernstorff viste for at hjælpe det i Vejret.

Da han stod Datidens Roreiser ulige nærmere, end
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GuMbei": gjorde det, var han ogsaa mere modtagelig for

de Ideer, som begyndte at komme op om Forbedring i

Almueundervisningen. Det er saaledes interessant at se

den Forbitrelse, hvormed han i et af sine Breve har udtalt

sig om en Ytring af en stor holstensk Godsejer-*), som

han siger, vilde holde sine livegne Bonder i Uvidenhed.

Naar han ved denne Lejlighed skriver, at en Stats Lykke,

d. V. s. dens Indbyggeres moralske Fuldkommenhed, Ly-

digheden imod Lovene og den gjensidige Kjærlighed for

en stor Del afhænger af Opdragelsen, ere Udtrykkene gan-

ske vist ikke meget bestemte: men de føre dog tydelig

nok ud over den skarpe Forskjel paa Stændernes Opdra-

gelse, som Guldberg vilde have indfort. Imidlertid var det

dog kun paa eet Punkt, at Bernstorff i disse Aar hk arbejdet

for denne Sag, nemlig ved at være ivrig for Oprettelsen af

et Skolelærerseminarium i Kiel. Han droftede Planerne

dertil med Cramer, og Seminariet kom i Stand i 1781.

Femtende Kapitel.

Kabinetsstyrelsens sidste Tid.

H,.vad der i de foregaaende Afsnit er fortalt om Sty-

relsen med Hensyn til de vigtigste Stats- og Samfunds-

forhold, vil have ladet os idelig støde paa Guldbergs Navn

og derved givet Indtrykket af, at Kabinettet har grebet

ind paa mange forskjellige Omraader. Man vil tillige have

lagt Mærke til, at denne Indgriben efterhaanden blev stær-

kere og stærkere. Sammenstilles dette med, hvad vi have

set om Kabinetsstyrelsens Oprindelse og Udvikling i Aarene
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indtil 1780, vil man komme til det Resultat, at, medens

Kabinettet i de første Aar efter 1772 væsenlig holdt sig

til at tage Udnævnelser og Naadesbevisninger i sin Haand,

viste dets L^st til at iidove ^lagten ogsaa paa andre Om-
raader sig tydelig i 1775 og 1776, begunstiget af den sti-

gende Uenighed imellem de højt staaende Embedsmænd,

og efter at Kabinetsstjrelsens energiske Modstander, Bern-

storff var fjæmet i November 1780, kommer ikke alene den

øverste Ledelse af Udenrigspolitiken til at udgaa fra Ka-

binettet: men dette griber i det hele mere og mere om
sig. Den Forkjærlighed, Guldberg havde for at sysle med,

hvad der vedrørte Landets store økonomiske Interesser, og

de høje Tanker, han havde om sine egne Indsigter paa

dette Omraade, bragte ham til i stigende Grad at lade

Kabinettet træde frem under den Udvikling af Industrien

og endnu mere af Handelen, der betegner den nordameri-

kanske Frihedskrigs Tid. 8elv om han sikkert i adskil-

ligt har fulgt den ældre Schimmelmanns Eaad, vidner

den Kjendsgjerning, at vi møde Kabinettets Ordrer saa

godt som ved alie vigtige Skridt paa disse Omraader. om
at Midtpunktet for Beslutningerne tilsidst er kommet til

at ligge der. Ved det Finansielle hævdede Schimmelmann

stedse den overordnede Stilling, han fra først af havde

indtaget; men efter hans Død 15. Februar 1782 breder

Kabinettet sig ogsaa paa dette Felt. Yi ville erindre,

hvorledes det har været dets Bud. vi fra det Øjeblik

af have havt at følge med Hensyn til Finansernes Ordning

og Styrelse. Det Navn, der mindre nøjagtig sædvanlig er

blevet givet hele Tiden fra 1772 til 1784, nemlig >>Den

Guldbergske Tid«, passer utvivlsomt paa Tiden fra 1780.

Kabinettets stigende Overvægt maa imidlertid ikke

forstaas saaledes, som om Regeringskollegierne med Stats-

raadet i Spidsen alene have været blinde Redskaber for

det. Der har i saa Henseende hersket overdrevne Fore-

stillinger. Det betydelige Spillerum, som Kollegierne fra
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først af havde havt, beholdt dv i visse Henseender stedse,

og der er ingen Tvivl om, at de indenfor deres sær-

lige Omraader kunde tage Initiativet paa en saadan

Maade, at de tik adskilligt at sige. De', er saaledes en

Kjendsgjerning, at deres Forestillinger til Kongen igjen-

neni Statsraadet med paafaldende faa Undtagelser bleve

uforandret godkjendte. Statsraadet fulgte dem i de aller-

fleste Tilfælde fuldstændig, og til dets Mening sluttede

da Arveprinsen og derefter Kongen sig. Man maa altsaa

sige, at Kollegierne, naar de tog Initiativet i en Sag,

havde meget gode Udsigter til at sa^tte deres Meninger

igjennem. Her er Forskjellen stor paa dette Tidsrum og

det Struenseeske.

Ogsaa maa det mærkes, at Kollegierne i fiere Hen-

seender kunde røre sig temmelig frit. Saaledes tik Rente-

kammeret tydelig nok større Ret til selv at afgjøre Sa-

ger, end det havde havt under Struensee, og General-

toldkammeret havde i en Række Tilfælde Fuldmagt til

at fritage for gjældende Toldbestemmelser. Ogsaa hændte

det den ene Gang efter den anden, at Kongen god-

kjendte Skridt, som et eller andet Kollegium havde fore-

taget paa egen Haand i Forventning om senere Stad-

fæstelse fra hans Side. Endelig fattes der ikke Exempler

paa, at Regeringen gav Kollegierne særlig Bemyndigelse

til et eller andet, som f. Ex. naar Rentekammeret faar

Tilladelse til i visse Tilfælde at fritage for Extraskat,

eller naar der gives Kommercekollegiet Bemyndigelse til

at ordne Fordelingen af Brandhjælp. Det maa tillige for

at undgaa Misforstaaelse erindres, at de Sager, der af-

gjordes ifølge Forestillinger fra Kollegiernes Side, uden at

være fremkaldte ved nogen Kabinetsordre, vare langt tiere

end de, der skyldtes saadanne. Det er ganske overdre-

vent, naar det har været antaget, at »Kollegiernes For-

retninger væsenlig bestod i kun at forelægge til Kongens
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Underskrift, hvad der allerede forud var besluttet i Ka-

binettet '<.

Men alt dette kan ikke dække over den Kjendsgjer-

ning, at Initiativet i vigtige Sager mere og mere kom til

at tilhøre Kabinettet, og at dette ved sine Ordrer idelig

greb ind i Kollegiernes Forretningsgang. Til dem kom saa

desuden de allerede .omtalte mangfoldige Breve fra Arve-

prinsen, der jævnlig kunde nærme sig til at være Befa-

linger til Kollegierne.

Imidlertid, vi. erindre Bestemmelsen i den grundlæg-

gende Forordning af 13. Februar 1772, hvorefter Kabi-

netsordrer, naar de tilsendtes Personer udenfor Kollegierne,

ikke maatte bruges af dem, førend de forelagdes vedkom-

mende Kollegium, der da skulde indgive en Forestilling

om dem igjennem Statsraadet til Kongen for der forme-

lig at stadfæstes (korroboreres). Og der er i Forbindelse

dermed tillige gjort opmærksom paa, at efter gammel

Skik og Brug maatte det samme gjælde om de Kabinets-

ordrer, der sendtes til Kollegierne*).

Yar der da, det Spørgsmaal ligger nær, ikke Mulig-

hed for, at der ad den Yej kunde sættes en Skranke for

en vilkaarlig Brug af Kabinetsordreme? Der maatte, synes

det. "naar et Kollegium skulde gjore Forestilling i Anled-

ning af en det meddelt eller umiddelbart tilsendt Befa-

ling, være Lejlighed til at fremsætte kritiske Udtalelser,

der, selv om de holdtes i den underdanigste Form, dog

kunde have Tægt, og endnu lettere skulde man tro , at

dette kunde ske ved den Forhandling, som de skulde under-

kastes i Statsraadet. inden de forelagdes Kongen til Un-

derskrift, for at der derefter kunde udstedes en Resolution

eller »formelig Expedition--.

Her maa det først mærkes, at Bestemmelsen i For-

ordningen af 13. Februar 1772 om de Kabinetsordrer. der

*) Se ovenfor S. 13.
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tilsendtes Personer udenfor Kollegierne, aldrig er bleven

overholdt eller i det mindste ikke har liavt nogensomhelst

Betydning. En Hovedgrund hertil var, at Kabinettet for-

tolkede Bestemmelsen saaledes, at, naar dtr udstedtes en

Kabinetsordre til en eller anden Embedsmand udenfor Kolle-

gierne, havde han uvægerlig at adlyde den, det vilde være

en grov Fornærmelse imod Kongemagten, hvis han vilde

have den stadfæstet ved at lade et Kollegium gjøre Fore-

stilling om dens Korroboration'). Men hvor vigtig denne

Regeringens, for øvrigt i Virkeligheden vilkaarlige. For-

tolkning end kunde siges at være, maa man dog huske,

at Hovedmassen af Kabinetsordrenie bestod af saadanne,

som umiddelbart tilsendtes Kollegier eller andre Autori-

teter, der havde Eet til at indgive Forestillinger til Kongen.

Erkj endte da Kabinettet disses Ret eller Pligt til at

faa dem korroborerede? Ganske vist ikke altid. 1 det

mindste har det i adskillige Tilfælde gjort det umuligt

for vedkommende Kollegium at faa indgivet en Forestil-

ling om Ordren, naar det nemlig befalede, at den skulde

iværksættes saa hurtig, at der ingen Tid blev til at faa

den korroboreret. Man kan f. Ex. se det blive paabudt,

at en Ordre skulde expederes »strax<?, > denne Aftens

»med Dagposten f eller »med Morgenposten'. Ogsaa

kunde det siges ligefrem i en Kabinetsordre: ^> Denne vor

Vilje behøver kun at iværksættes uden videre Forestilling«.

Enten bortfaldt da Forestillingen, eller den indsendtes,

efter at allerede Ordren var bleven udført, og den blev

i saa Fald en ganske tom Form.

Men selv om der kan paavises ikke helt faa af den

Slags Tilfælde, maa det dog siges, at der ved Sagernes

almindelige Gang var Tid og god Lejlighed for Kolle-

gierne til at faa de Kabinetsordrer stadfæstede, der til-

sendtes dem. Det har aabenbart ligget i deres egne Hæn-

der, om de vilde indgive Forestilling derom eller ikke.

Kabinettet har ikke blandet sig deri, og der forekommer
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intet Exempel paa, at en Forestilling fra et Kollegium

om en Korroboration er bleven tilbagevist. De bave da

ogsaa fundet Sted i mangfoldige Tilfælde.

Hvad nu selve disse Korroborationer angaar, da have

de vistnok sædvanlig ikke været mere end en Formalitet.

Kabinettet havde en umaadelig Magt ved det Initiativ,

det tog ved sine Ordrer, saaledes at de i Almindelighed

kom til at gjælde. Hverken vedkommende Kollegium eller

Statsraadet plejede at modsætte sig dem : men alligevel

var den Forhandling, de bleve Grjenstand for ved Korro-

borationen, ikke altid uden Betydning. Kollegierne und-

lod nemlig i visse Tilfælde ikke, naar de indgave Fore-

stilling om sligt, at fremsætte Indvendinger og give Op-

lysninger, som under Forhandlingen i Statsraadet fandtes

at have en saadan Vægt. at den endelige Resolution blev

forskjellig fra Kabinetsordren. Det er slet ikke saa helt

sjældent, at man linder Exempler derpaa^). Ved andre

Lejligheder vare Kollegierne mindre heldige med deres

Opposition, hvad der aabenbart vakte Misstemning hos

dem, og det kunde i saa Fald komme til ligefremme Sam-

menstød.

Det er ovenfor omtalt, at Guldberg ikke afholdt sig

fra - i en vis ophidset Stemning over et eller andet, der

var kommet til hans Kundskab, at udstede Kabinetsordrer.

der havde et stærkt lyrisk, for ikke at sige glubsk Præg.

Dette tog synlig til i hans Magtperiodes sidste Aar, jo

mere Lysten til at vise Kabinettets Myndighed traadte

frem hos ham. Uheldigvis var han ikke fri for undertiden

at følge sjn Stemning saaledes, at han slog løs uden til-

strækkelig at kjende alt, hvad der hørte til for at fælde

en bere3ili'get Dom. I saa Fald kunde det hænde, at der

kom In^ i -pelser. Da saaledes en Ordre til Admiralitetet

af 28. gA^i^mber 1781 i en meget hidsig Form udtalte

Konge g, rste Misfornøjelse med, at Tønderne ved Drog-

den V?. ^qI j^ tagne, og befalede, at de samme Dag skulde
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iidlipgges. oplyste Admiriilitctet, at dot ingen Skyld havde.

Toppunktet af forbitret Sprog lindes maaske i en allerede

tidligere omtalt Kabinetsordre af 29. Januar 1783*) om
den slette Retstilstand i Landet, en Ordre, der bragte Kan-

celliet til at paastaa, at der var store Overdrivelser i Ka-

binetsskrivelsens Skildring af Tilstanden, og at den der-

for var ubillig. Hvor vidt det ved slige Sammenstød

imellem Kabinet og Kollegier tilsidst kunde komme til at

gaa, skulle vi senere se.

Det af alle Kollegier, hvis Forhold til Kal)inettet

synes at maatte have havt størst Betydning, var selvføl-

gelig Statsraadet. Saaledes som Kabinetsstyrelsen efter-

haanden havde udviklet sig, truede den stærkt den Stil-

ling, som Forordningen af 13. Februar 1772 hjemlede

dot. Hertil kom saa, at Kabinettet viste en iøjnefaldende

Ivor for at gaa udenom det ved at sætte sig i et umid-

delbart Korrespondanceforhold til Kollegier eller andre Au-

toriteter. Det lod nemlig jævnlig saadanne faa Ordrer til

at indsende sine Skrivelser uimiddolbart til Os» eller »til

Kabinettot«. Mange Indberetninger indgik paa den Maade

til Kabinettet, og det er utvivlsomt, at ogsaa ad den Vej

kom dette mere og mere til at staa som Midtpunktet for

Styrelsen med Tilbagetrængning af Statsraadet.

Hvorledes stillede dette sig da til Kabinotspolitiken, det

vilde det være i høj Grad værdt at vide. Men uheldigvis

lindes der ingen Protokoller over dets Forhandlinger, og

alt, hvad vi kunne sige om Forholdet fra dets Side, er,

hvad man kan slutte sig til af spredte Ytringer i Breve og

Betænkninger fra den Tid. Man faar igjennem dem vistnok

et Indtryk af Bernstorffs i det foregaaendo omtalte ud-

prægede Uvilje imod Kabinetsstyrelsen og Lyst til at op-

ponere imod den; men det er dog klart, at Statsraadet i

det hele ikke har stillet sig i noget Modsætningsforhold

*) Se ovenfor Side 221.

44
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til »Herskabets« og Guldbergs Herskel} st^). Der er Exemp-

ler paa. at Kabinetsordrer ere fremkomne som en Følge af,

hTad der var forhandlet i Statsraadet, og paa, at dette

foruden massevis at lade Forestillinger fra Kollegierne

om Korroboration uden videre blive forelagte Kongen til

Underskrift, tillige har samtykket i Ordrer, der umiddel-

bart vare forelagte det af Arveprinsen. Intet Vidnesbyrd

findes derimod om samlet Modstand paa noget Punkt. Det

kan for saa vidt takke sin egen svage Holdning og den Splid,

der jævnlig var iblandt dets Medlemmer, for, at det blev

trængt tilbage saa meget, som det blev Tilfældet'*).

Da Bernstorff var fjernet i November 1780, var Ka-

binettet befriet for hans besværlige Opposition. Det vil

erindres, at han blev efterfulgt af Kosencrone som Uden-

rigsminister. I September 1782 blev denne Statsmini-

nister. men saaledes, at han blev fritaget for at deltage i

Statsraadets Forhandlinger om indenlandske Sager. Vig-

tigere var det derfor, at den langt betydeligere Godske

Moltke 28. April 1781 fik Sæde i Statsraadet. Der er

ingen Tvivl om, at deiine har hørt til de dygtigste af de

Mænd, der spillede en Rolle herhjemme i Slutningen af

det attende og i Begyndelsen af det nittende Hundred-

aar^). Som Træk af hans Løbebane siden 1772 skal

her først mindes om, at vi i dette Aar have set ham staa

i Spidsen for Finanskollegiets danske Kammer, og at han

i denne Stilling maa gjælde for at have havt en over-

vejende Del i det interessante Forslag om Hoveriets Be-

stemmelse, som dette Kollegium fremsatte i December

1772, men som var for bondevenligt til at kunne blive

sat igjennem*). Senere havde han været første Deputeret

i Generaltoldkammeret, og som saadan havde han Æren
af, at dette KoUegium tog forholdsvis frisindet paa Spørgs-

*) Se ovenfor S. 137—38.
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maalet om den norske Kornhandel*). I 1776 var han

liloven overtlvttet til samme Stillintr i Rentekammeret.

Det var kun med store Betænkeligheder, at han havde

overtaget dette, scm han mente, meget vinskelige Em-
bede; men det er dog til hans Virksomhed her, at der

knytter sig Mindet om den udmærkede Lov om Fælles-

skabets Ophævelse af 23. April 1781. Samtidig med sin

Gjerning i Rentekammeret havde han, der var bekjendt

for fra ung af at have havt videnskabelige Interesser, siden

Aaret 1780 virket som Chef for det kongelige Bibliothek.

Moltkes Stilling under de skiftende Forhold og de

personlige Rivninger imellem de ledende Mænd i Tiden

fra 1772 indtil hans Indtrædelse i Statsraadet er paa

Grund af Kildernes Utilstrækkelighed ikke let at bestemme.

Bernstorff har i sine Breve paa adskillige Steder udtalt

sig om ham. men ingenlunde altid ens. Det er klart, at

han holdt Moltke for at være en Mand med ret betyde-

lige Evner. Han har et Sted sagt om ham, at han, baade

hvad Fejl og gode Egenskaber angik, lignede sin Fader,

men at han havde mere Talent og langt flere Kundskaber

end denne "^j. Hans Domme om ham som Personlighed

ere nærmest prægede af nogen Uvilje. Moltke har ikke

været ham sympathetisk, og han har blandt andet sigtet

ham, — med hvilken Ret, er ikke godt at sige — , for

mere at arbejde paa at faa Indflydelse ved Hoffet og over

andre Mænd end personlig at ville gj øre et stort Arbejde^).

I det hele fandt han ham vanskelig at blive klog paa®).

Hvad man ellers hører om Moltke fra hans senere Liv,

tyder paa, at han har havt meget solide Egenskaber; men

der har aabenbart været noget tørt over ham.

En Tid lang var han skattet højt af Schimmelmann,

der gjerne havde set ham som sin Svigersøn, en Tanke,

der ogsaa tiltalte Moltke selv. Men dette blev dog ikke

*) Se ovenfor S. 491—92.
44*
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til noget. Det er vistnok blevet fortalt om ham. at

han havde noget insinuerende ved sig og forstod let at

vinde Folk''): men det viste han ikke ved denne Lejlig-

hed. Han optraadte med en for en Frier lidet heldig

Formløshed overfor den af Schimmelmanns Døtre. —
den senere Grevinde Baudissin — . som der her var Tale

om. Hun havde da ej heller paa nogen Maade Lyst til

at tage ham.

Senere i sit Liv blev han opfattet som stærkt natio-

nal dansk, og det er vel nok rimeligt, at dette allerede

har vist sig paa den Tid. vi her have at gjøre med, saa

det kan have virket med til, at han, som tidligere havde

været paa Kant med Schack Eathlou. efterhaanden nær-

mede sig til denne og tillige til Guldberg. Den Kjends-

gjeming. at han. bortset fra sin Holdning i Hoverisagen

i Slutningen af 1772, ligesom Faderen havde Frygt for

Reformer, der ændrede Bøndernes sociale Stilling, førte

ham ogsaa over paa den Side. Saa meget er vist, at

Guldberg og Hoffet ønskede at faa ham knyttet nærmere

til Regeringen. Efter at allerede en Kabinetsordre af 4.

April 1781 i levende Udtnk havde udtalt Kongens Aner-

kj endelse af hans Fortjenester og meddelt ham, at han

skulde være Statsminister, blev hans officielle Udnævnelse

dateret fra 28. April. Hans Stilling som første Deputeret i

Rentekammeret gik over til Stemann, medens dennes Plads i

Generaltoldkammeret overdroges Ki'. Fr. Numsen, en Svoger

af Schack Rathlou, tidligere, som det vil erindres. Stats-

afsending i Petersborg. Naar den daværende preussiske

Minister i Kjøbenhavn, Bismarck. opfattede disse Udnæv-

nelser som visende, at »Kabinettet koncentrerede ^lagten

i sig selv"^"). er det et Vidnesbyrd om. hvorledes Moltkes

Stilling til Hoffet og Guldberg bedømtes.

Ejendommelig nok varede det kun ganske kort Tid,

inden han kom til at føle sig ubehagelig berørt ved Ka-

binetsstvrelsen. Man ser ham i et Brev til Schack Rath-
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luii al' y. August 1781 udtak' sin .Ergrelse uver, at (Ilt

iVa Kabinettet \ar givet Befalinger uni at sende bety<le-

lige Tilforsler al' Korn til Norge, uden at Kollegier eller

Statsraad vare borte derom. Som ban ber ytrede sig saa

aabent for Schack Ratblou. saaledes faar man overbovedet

af lians Breve det Indtryk, at ban som Statsraadsmedlem

sluttede sig særlig nan* til denne. Ogsaa i rent person-

lige Forbold viste ban barn i den Grad Tillid, at han bad

ham skaffe sig en Kone, et Ønske Schack Eathlou var

saa heldig at kunne opfylde "). Men om de end holdt

sammen, saa viser det, vi tidligere have sagt om Kalji-

netsstyrelsens Væxt efter 1780, at de ikke mægtede at

sætte nogen Skranke foi- den.

Det er, naar man i det hele ser paa den Styrelses

Fortjenester og Brøst, som førtes i Tiden fra 1772 til

1784, utvivlsomt, at der paa mange Felter er blevet ar-

bejdet alvorlig, og det maa erkjendes, at Guldberg per-

sonlig bar bavt en levende Følelse af sine Pligter imod

Stat og Samfund. Store Vanskeligheder forelaa som Arv

fra Fortiden, saavel socialt som okonomisk ved Tilstan-

dene paa Land og i By samt i tinansiel Henseende, og

endelig ogsaa ved Embedsstandens stygge Fejl. Adskillige

Træk af Underslæb og Kassemangel, der forekomme ved

forskjellige Oppebørselsbetjentes Embedsførelse, og den

Uduelighed og Uredeligbed, der ikke sjælden omtales bos

Retsbetjente og Byøvrigheder, især i Norge, peger stærkt

herpaa. En Politimester Fyhn i Kristiania havde saaledes

en Kassemangel paa 64437 Rdlr. 64 (i. Hvor ivrig Rege-

ringen end søgte at raade Bod paa disse Fejl ved at indføre

et langt omhyggeligere Eevisionsvæsen, end man før havde

kjendt, var Ondet endnu ikke til at faa Bugt med, og i

vort Tidsrums sidste Aar opdagede man i Kristiania en ku-

lossal Kassesvig paa ikke mindre end 5o60t»0 Rdlr..
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hvori den daværende Zahlkasserer Juel -havde gjort sig

skyldig '^).

En stor Vanskelighed med Hensyn til at faa en dyg-

tig Regering laa selvfølgelig i Statens Forhold øverst

oppe. Bernstorff har i et Brev, som ovenfor nævnt, be-

tegnet Begeringen som et Slags Formynderstyrelse, under

hvilken »alt gaar langsomt og vanskelige, og han har

talt om, hvor svært det var at udrette noget under en

Konge som Kristian VII. hvorledes der under ham niaatte

være en stadig Ministerkrise ^^). Virkningerne af Kongens

Sindssyge bleve i Virkeligheden ogsaa følte paa mange

Maader. Fremfor alt skortede det af den Grund paa en

kongelig Personlighed, der, støttet af den nedarvede Ære-

frygt for Tronen, kunde holde Disciplin iblandt dem, der

skulde være Kongemagtens Redskaber, og kunde give Be-

falingerne en Vægt, som de ellers maatte savne. Ingen

var mindre skikket til at yde Vederlag derfor end den i

alle Henseender tarvelige Arveprins.

Disse vanskelige Forhold maa der tages Hensyn til,

naar man vil være retfærdig i sin Dom om Styrelsen] i

denne Tid. Det maa endvidere erkj endes, at der i mange

enkelte Tilfælde er vist Omhu og Omtanke fra Regeringens

Side, og vi have ligeledes set, at det vilde være i høj Grad

ubilligt, om man blev staaende ved at stemple dens Færd

som blot betegnet ved borneret Reaktion imod, hvad der

var skabt i Struenseetiden : men selv om man har alt

dette i Tankerne, bliver Dommen om den dog overvejende

ikke gunstig. Bortset fra den Forstand, hvormed Bern-

storff i Tiden fra 1773 til 1780 stjTede den udenrigske

Politik og tillige Hertugdømmernes Sager, havde Ledelsen

kun sja'lden hævet sig over at holde det hele gaaende paa

en vis respektabel Maade. Det havde ikke manglet paa

gode Træk ved St3Telsen af Landboforholdene: men paa

det vigtigste Omraade hér, nemlig hvad Bøndernes sociale

Stilling angik, havde Ængstelighed og Kortsynethed helt
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hindret, at man lik Ujet up fur, hvur nodvendigt det

var at komme ind paa Reformer af gjennemgribende Na-

tur, og den Politik, der var fulgt paa Handels- og Finans-

omraadet. havde snarere foroget end formiiidsket de Van-

skeligheder, der vare gaaede i Arv. Hærlig rammer Kri-

tiken selvfolgelig Guldberg, der efterhaanden mere end

nogen anden samlede Traadene i sin Haand. Naar hans

Stilling i og for sig havde den store Svaghed, at han

kunde blive nodt til at tage mere Hensyn, end heldigt

var. til Herskabets- Onsker, saa var han desuden for lidt en

stærk Personlighed til at virke imponerende og paatrykke

Styrelsen en virkelig Kraft. Vi have ogsaa gjentagne

Gange havt Lejlighed til at fremhæve betydelige Brøst

hos ham. saaledes hans smaalige pedantiske Lyst til at

regulere i det enkelte og især hans doktrinære, stivsindede

Fastholden ved visse gammeldags Meninger om Regering

og Samfundsordning, der for ham stod som ufejlbare

Dogmer. Han, der stemplede alle videre gaaende Reform-

tanker som vindige Griller, og som troede, at han selv havde

det rette praktiske Blik for, hvad der »netop« var det ene-

ste fornuftige og brugelige, anede ikke, at det var ham selv.

der handlede efter Theorier eller visse falske Forestillin-

ger, uden at have Øje for, hvad det var, der. naar man

saa forstandig paa Forholdene, i høj Grad trængtes til.

Imidlertid, der var dog et meget vigtigt Punkt, hvor

han var i Samstemning med en voxende Fremskridtsbe-

vægelse her hjemme, det var paa det nationale Omraade.

Hans Standpunkt i saa Henseende fortjener den Anerkjen-

delse, som man ogsaa sædvanlig her har ydet ham. Det lig-

ger nær først at tænke paa Loven om Indfødsretten, hvori

han havde saa stor Del. Ganske vist, det var et Hel-

statsstandpunkt, hvorfra denne Lov var skreven, og Guld-

berg var, som det var naturligt under en Enevælde, Hel-

statsmand. Nationaliteterne i Staten mente han, skulde

holdes sammen, og der maatte ikke gives Næring for se-
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paratistiske Følelser. Det var derfor, at han under et for

øvrigt ganske overdrevent Indtryk, som han havde af,

at ensidig Norskhed var ved at udbrede sig i Norge*),

brugte det tidt omtalte Udtryk til Suhm: ->^Nordmænd

er ikke til«, og at han klagede over de foragtelige Kri-

stianiæ Ræsonnørs ^^). I Modsætning dertil, og ikke mindre

i Modsætning til den af ham ilde sete »ubillige Holstei-

nismus« var det, at han havde troet paa at kunne ud-

vikle en dansk Statsborgerfølelse fælles for alle Statens

tre Nationaliteter. Det var dertil, at Loven om Indføds-

retten skulde virke , og det var et Skridt i samme Ret-

ning, naar han lod Ove Malling udarbejde sin i et halvt

Aarhundrede i høj Grad yndede og i Hovedsagen ganske

fortræffelige Læsebog i Dansk: »Store og gode Hand-
linger af Danske, Norske og Holstenere« (1777).

En lignende Aand gik igjennem Suhms af Gruldberg gjen-

nemsete: »Danmarks, Norges og Holstens Historie

i tvende Udtog«, der ender med den Tiltale til Læserne:

»Elsker Eders Fædreland over alle Ting, og hvad er Eders

Fædreland? alle Kongens Lande Danmark, Norge, Holsten

og Island, intet undtagen; lad den daarlige Forskjel imellem

at være dansk, norsk, holstensk ophore«. Det var endelig

fra det samme Udgangspunkt, at Guldberg fik Arveprin-

sen til i Jægerspris Have at opstille en Eække Minde-

stene over fortjente Mænd af alle Statens tre Nationali-

teter og til at lade en Litterat P. AVandal udgive en Be-

skrivelse af disse i et Skrift, som skulde indeholde de

Personligheders Levnedsbeskrivelser, til hvis Ære Minde-

stenene vare rejste. Dette Skrift blev ikke fuldendt; men
det indeholdt dog 32 tildels ret udførlige Biografier. Der

var Besynderligheder i det Udvalg af udmærkede Mænd,

*) Nordmændenes udmærkede Holdning under Konflikten med
Gustav III 1772—1773 havde vist, hvor lidt deres i Virkelig-

heden berettigede Klager paa visse Punkter hang sammen med
separatistisk Aand.



Guldberg i national Henseende. 697

som var truttet ved Rejsningen af Mindestenene i)aa .la'-

gerspris. Saaledes. naar man iblandt dem træffer Ferdi-

nand af Brunsvig og fra den tidligere Tid Sachserhov-

dingen AVittekind. jMan har ondt ved at begribe, hvad de

skulde her. Den forste af dem. det uiaa da siges, blev

taget med slet og ret af Smiger for hans Suster Juliane

Marie, og den sidste kom der, fordi han gjaldt for at være

Stamfader for det oldenborgske Kongehus. Men bortset

fra saadanne Særheder maa det kaldes en smuk Tanke,

der fremkaldte det hele Jægerspriseske Foretagende, og det

er overhovedet umuligt andet, end at man maa agte Guld-

bergs Forsøg paa ad slige Veje at knytte de forskjellige

Nationaliteter sammen.

Men naar det ovenfor er sagt*) om Indfodsretsloven,

at den til Trods for den Helstatsaand , der gik igjennem

den, aabenbart ogsaa sigtede til særlig at værne om den

dansk-norske Nationalitet, — denne maa til Forskjel fra

den tyske tages som en Helhed — , saa er det kjendeligt,

at Lysten til at udvikle denne og nære den ad aandelige

Veje havde den første Plads hos Guldberg og i deres

Hjærter, der følte som han**). Det gjaldt for dem om at

styrke den overfor fremmede Sprog og fremmede Kulturer.

Vi have set Guldbergs Kjærlighed til Modersmaalet, der

dengang af Danske og Nordmænd opfattedes som fælles,

og hvorledes han vilde arbejde for det ved Skoleundervis-

ningen. Men hertil er det værdt at føje endnu et andet

ret ejendommeligt Træk,

*) Se ovenfor S. 262.

**) Ganske vist kunde det synes, at der var Modstrid imellem

Guldbergs Ønsker om at udvikle Enhedsfølelse imellem de for-

skjellige Nationaliteter i Staten, saa at sige en dansk Følelse

i videre Forstand, og saa hans Arbejde paa særlig at fremme

den danske >;ationalitets Udvikling; men man forbauses Ikke

derover, naar man husker paa Stemningerne igjennem flere

Slægtled, ogsaa efter det nationale Brud imellem Dansk og

- Tysk, hos fædrelandssindede danskfødte Helstatsmænd i den

danske Stat lige op til Ulykkesaaret 1864.
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Paa Struensees Tid var der blevet udgivet Penge i

Mængde for at holde italienske Operaer og endnu mere

franske Skuespil i Gang, medens Theatret i Kjobenhavn

havde været Stifbarn og kun med Karrighed var holdt

oppe. Nu blev det helt anderledes. Skjont Guldbergs

æsthetiske Sans ingenlunde var stærk, havde han dog S\n

for, at et godt dansk Theater havde en stor national Be-

tydning, og- baade Juliane Marie og Arveprinsen gik helt

ind paa hans Sj-nsmaade. Som en Følge deraf varede det

ikke længe, forend de franske Skuespil bleve afskaffede, og

snart efter kom den italienske Opera til at gaa samme

Yej. s-Denne«, skrev Kongen i en Kabinetsordre af 1.

April 1776, ^behager ikke Os og ej heller vort Folk«. I

Modsætning til disse Theaterforestillinger skulde de dan-

ske Skuespil nu frem. -Det er«, hed det allerede i en

Kabinetsordre af 2. Juni 1773, »Kongens Tilje, at der

baade paa Hoftheatret og paa Stadens Theater skal op-

føres værdige danske Skuespil, og tillige at opmuntre og

understøtte opvakte Hoveder og bringe vort Sprog i større

Anseelse og Nationalsmag til sand Fuldkommenhed«. Var

der noget smukt i, hvad Guldberg ad den Vej vilde opnaa

i national Henseende, saa fandt dette ogsaa Bifald hos

mange og virkede sit til, at Theatret slog dybe Rødder i

den almindelige Stemning i Kjobenhavn.

Ved Siden af den Fremskridtsbevægelse, der her kan

paavises hos Guldberg, vil det ogsaa huskes, at den hu-

mane Tidsaand, der under Frederik V og endnu stærkere

i Kristian YIFs første Aar havde sat gode Spirer paa

forskjellige Punkter af Lovgivningen, i det hele og store

holdt sig efter 1772. og naar der er blevet omtalt Kabi-

netsordrer. hvori der førtes et heftigt Sprog, saa vare

disse et Udslag af Iver for at raade Bod paa formentlig

store Fejl i Retsplejen og for at sætte Skranker for Yil-

kaarlighed fra Embedsmænds Side. Det kan maaske i

denne Forbindelse nævnes som humant handlet af Regre-
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ringen, :it. ligesom der var blevet givet Kr. Berger Til-

givelse for hans Deltagelse i Struensees Virksomhed, og

han var bleven Professor i Kiel. saaledes nænnede Arve-

prinsen og Guldberg ikke i Længden et fastbolde den

haarde Domfældelse, der havde rammet Falkenskjold.

Efter hvad Bernstorff har fortalt, var det ham. der først

havde raadet til at mildne dennes Straf; men lige godt

var det Kabinettet, hvorfra Befalingen udgik (August 1776)

om, at Falkenskjold maatte ombytte Fængslet paa det

barske Munkholm med at tage Ophold forst i Sydfrankrig

og senere i Lausanne*).

Men uheldigvis kunne vi ikke blive staaende ved sligt.

Det maa i Modsætning til saadanne Træk fremhæves, at

Brugen af Kabinetsordrer fristede til Skridt af Vilkaar-

lighed og uregelmæssig Retsforfølgelse. Der havde under

tidligere Enevældskonger været Exempler paa noget lig-

nende ved flere af de ikke ualmindelige Tilfælde, hvor

der idømtes Straffe ved kongelig Eesolution. Men den

vilkaarlige Indgriben tik et forværret Præg, naar det var

Kabinetsordrer. der brugtes. Vi have allerede havt Lej-

lighed til at se Domme blive fældede paa denne Maade,

saaledes ved den bekjendte Sag mod T. C. Bruun som

Forfatter til i>Mine Fritimer«-. Men for fuldt ud at ka-

rakterisere Datidens Regering er der Grund til at nævne

et Par Tilfælde, hvor Kabinettet vilde ramme Mænd, som

det mente vare farlige for det selv.

Det ene var en Sag imod en indflyttet Udlænding, en

saclisisk-polsk Gehejmeraad. Baron V. Fr. Krohne. Denne,

der for øvrigt havde skrevet et Slags videnskabeligt Arbejde,

nemlig et tysk Adelslexikon, var et Stykke af en forløben

Æventyrer. Han havde søgt at vinde Yndest ved baade

at udgive et Flyveskrift for at bevise, at Dannuirk aldrig

havde staaet i Afhængighed af Tyskland, og ved i et ia-

*) i 1788 fik han Lov til at vende hjem til Danmark.
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tinsk Digt at prise Loven om Indfødsretten ; men han kom

dog paa Kant med Hoffet og Kabinettet. Efter at han

havde taget Bolig i Kjøbenhavn, fandt han paa at forlove

sig med en Frøken Grambow, en Søsterdatter af Gehejme-

konferensraad v. der Liihe. Denne sidste, der var ilde

tilfreds hermed, fik udvirket en Kabinetsordre af 9. Sep-

tember 1777 til Politimesteren i Kjøbenhavn, hvorefter

det skulde befales Krohne at hæve sin Forlovelse. Men

denne nægtede at adlyde Ordren, og han erklærede endog,

at ifølge Forordningen af 13. Februar 1772 havde den

ingen Gyldighed, med mindre den af vedkommende Kol-

legium var forestillet Kongen og korroboreret af ham.

Dette indberettede Politimesteren strax til Kabinettet som

en for Kongens Værdighed formastelig Ytring, og den

vakte da ogsaa i en saadan Grad Guldbergs og Arveprin-

sens Forbitrelse, at det strax blev befalet at sætte Krohne

i Kastellet, Snart efter lod Regeringen en Kommission

nedsætte for at dømme ham. og i Kraft af den Opfat-

telse, som Regeringen havde, at Ordrer af den hernævnte

Xatur ikke skulde korroboreres*), blev Krohne dømt til

at holdes i livsvarigt Fængsel. Denne utrolig strænge

Dom blev vistnok siden formildet saaledes, at det tillodes

ham at bo i Ringkjøbing med en lille Pension paa 400

Rdlr. Da han forholdt sig upaaklagelig ovre i den afsides

liggende lille By, blev det senere forundt ham at maatte

bo, hvor han vilde i Ribe Stift. Men trods slige Lettel-

ser kan man ikke andet end forarges over at se Regerin-

gen slaa saaledes løs i Anledning af nogle hidsige Ytrin-

ger, og det saa meget mere, som Rigtigheden af dens

Fortolkning af Forordningen af 13. Februar 1772 var saare

tvivlsom ^^).

Endnu mere er det dog værdt at lægge Mærke til

Kabinettets Optræden imod en anden og mere bekjendt

*) Se ovenfor S. 687.



Beringskjold og Regeringen. 701

jMand. lunilis; Magnus Beringskjold. \\ mindes, hvorledes

denne strax efter 17. Januar 1772 var bleven kastet ud

af Magthavernes Kreds, og, om end begavet med en Kam-
merherrenogle og nogle vaM'difulde IJegun.-tigelser i peku-

niær Henseende, fik Befaling til at tage Bolig i Vording-

borg. Nogle Stridigheder, som han nu tik med Regerin-

gen om Pengeforhold i Anledning af sin moenske l'^en-

dom, bleve efter et Par Aars Forlob afgjorte paa en Maade.

han ikke havde Ret til at klage over. Men imidlertid

havde han skruet sig mere og mere op i en næsten

rasende Forl)itrelse over den Unaade. han var faldet i, og

især kastede han sit Had paa Guldberg. Det blev aaben-

bart en Yndlingstanke hos ham at hjælpe til, at Karoline

Mathilde kunde komme tilbage til Danmark, og han sogte

at komme i Forbindelse med hende, uden at man dog

kan se, om det lykkedes ham. Hendes Død gjorde Ende

paa denne Plan. Samtidig med disse Forsog var han

fljgtet fra Moen, han havde taget Ophold i Sverige, og

han vakte stærk Formodning om. at han stræbte efter at

skade Regeringen ved udenlandske Hoffer. Endelig havde

han, hvad der var det mest kompromitterende for ham,

og hvad der var fuldstændigt Galmandsværk, i Aarene

1772 til 7.5 ført en Brevvexling med General Eickstedt.

hvori han rasede over Kollegier og Domstole, men forst

og fremmest over Magthaverne øverst oppe, som førte en

^Skolemesten-egering, der ikke var bedre end Struensees

Doktorregering«, og som havde behandlet ham selv paa

den skjændselsfuldeste Maade. Endog mer eller mindre

tydelige Trusler kom han med i disse Breve.

Dog saa det, efter det dre Skin at dømme, en

Tid ud. som om det skulde komme til en Forsoning imel-

lem ham og Kabinettet, og han vendte tilbage til Dan-

mark (1775), hvor han et Par Aar senere solgte sine

møenske Ejendomme og derimod kjobte Godset Rønne-

bæksholm ved Næstved: men hans kodende Forbitrelse
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imod Guldberg og Hoffet vedblev at holde sig uforandret,

og til Gjengjæld folte man øverst oppe den stærkeste Mis-

tanke imod ham. Saa skete det i Forsommeren 1781, at

den ene af hans Sønner og dennes Hustru, der vare

komne i Strid med ham, nedværdigede sig til. som det

SA'nes efter Aftale med Guldberg. at angive ham for at

nære onde Planer imod Hof og Kabinet og for at have

søgt at faa dem selv med i disse. Dette havde til Følge,

at han blev fængslet og sat i Kastellet, og Gnldberg ka-

stede sig nu over at gjennemlæse den Masse Privatpa-

pirer, der vare beslaglagte ved hans Fængsling. Det var

i Virkeligheden tydeligt nok, at der ikke var indgaaet

nogen Sammensværgelse, og at ingen Fare truede Juliane

Marie. Arveprinsen eller Guldberg. Tistnok fandtes der

Vidnesbyrd nok om Beringskjolds grænseløs lidenskabe-

lige Sind, der bragte ham til dels i Breve, dels i Udta-

lelser til sine nærmeste at komme med de mest ubændige

Angreb paa de styrende: men han stod ganske alene.

Saadan som hans Xatur nu for Tiden var, var det aldeles

umuligt for ham at danne noget Parti, ingen kunde holde

ud at have at gjore med den næsten til Utilregnelighed

ubesindige og trættekjære Mand. At der var noget farligt

ved hans Færd, mente Juliane Marie ej heller. Hun
skrev netop i Anledning af hans Fængsling til sin preus-

siske Svoger, at hun ikke troede paa, at der fandtes noget

Komplot imod Eegeringen; det drejede sig alene om en

daarlig Person, et uroligt Hoved ("im vrai houte-feuj. som

man havde maattet fængsle ^^). Men denne Opfattelse af

Sagen gjorde den ikke mindre farlig for Beringskjold.

Den formastelige Frækhed hos ham at kunne nære slige

Følelser og saa at lade dem komme til Orde. enten i

Breve eller under Samtaler i Kakkelovnskrogen med Søn-

nen og Svigerdatteren, maatte nødvendigvis straffes haardt.

Guldberg med sin ængstelige Natur har sikkert ogsaa

været bange for. at en virkelig Fare kunde true Herska-
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bet og ham selv, og rimeligvis .Tggedes han desuden

ved det Had. han kunde se, at den ham modbydelige

Beringskjold nærede imod ham selv. 8aa meget er vist, at

han, efter at have gjennemgaaet dennts Papirer, paa

Grundlag deraf affattede en Forestilling om hans Dom-
fældelse, som han vilde have Statsraadets Medlemmer, der

ogsaa havde læst Papirerne, til at underskrive.

Omtrent paa denne Tid skrev Bernstorff i Anledning

af de Meddelelser, han havde faaet om Beringskjolds

Fængsling, til D. Eeventlow: »Der er kun en meget lille

og meget spinkel Skranke imellem Monarkiet og Despo-

tiet. Ve den, der sprænger den, derfor ønsker jeg i høj

Grad en lovmæssig Dom i Beringskjolds Sag, hvor stor

en Slyngel end denne er«. Men det var netop denne

Skranke. Guldberg her i sin Iver for at faa Beringskjold

fældet vilde sprænge. En Domfældelse paa den Maade,

han vilde have, hørte hjemme i Tyrkiet, ikke i et civili-

seret Kongerige. Til alt Held saa Schack Eathlou dette.

Han nedlagde en meget energisk Indsigelse imod en saa-

dan Fremgangsmaade, og da haade Thott, Moltke og Ko-

sencrone sluttede sig hertil, maatte Guldberg lade Sagen

falde i den Form. Men saa tog han igjen fat paa dens

Akter og fik den yderligere oplyst ved at æske forskjel-

lige Forklaringer, blandt andet af dem, der havde angivet

Beringskjold. Derefter blev der nedsat en Kommission af

fire, for øvrigt ansete og hæderlig^ Mæ'nd, som skulde paa-

kjende Sagen. Men idet dette skete, lod Guldberg tillige

Kommissionen faa en Slags Instrux, hvori alt det frem-

hævedes, som han mente maatte føre til Beringskjolds

Domfældelse, og som endte med den karakteristiske Be-

faling til Kommissionen, at den skulde afgive Skjøn, »om

ikke Kammerherre Beringskjold hører de urolige og for

Landet farlige Borgere, som det almene Bedste og den

offentlige Rolighed fordrer at maa deres hele Levetid holdes

arresterte og i nøje Bevaring«. Den Straf, Kabinettet
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ønskede at ramme ham med, skulde altsaa aabenbart for-

svares ved at være en nødvendig Sikkerhedsforholdsregel.

Det blev da ogsaa den, Kommissionen udtalte sig for ved

en Betænkning af 31. December 1782. hvori det blandt

andet blev fremhævet, at der var »en vis Formodning for,

at Angivelserne mod Beringskjold vare sande.« Den en-

delige Afgj øreise i Sagen faldt ved en Kabinetsordre af

26. Marts 1783, der fastsatte, at han skulde * miste sin

Kammerherrenøgle og holdes paa et Sted, hvor Yi ville

hensætte ham, i den nøjeste Bevaring«. Hvad man nu

end vil domme om Beringskjold. kan der ingen Tvivl

være om, at Guldberg ved den uhyggelige Iver, han viste

i denne Sag, er kommen til at staa i et meget nheldigt

Lys. Man forstaar ogsaa, at Beringskjolds Had imod ham

yderligere forøgedes derved. Han gav det Luft ved en

Pamflet, han i sit Fængsel attattede imod ham under

Navn af Æoegens mange forræderske Praktiker« ^^j.

Denne Dom afgjorde Beringskjolds senere Livsskjæbne-

Efter at have siddet fire Aar i Kastellet, fortes han 1785

til Bergenhus Fæstning, hvor han i 1 1 Aar holdtes i et

meget lempeligt Fængsel, og hvor han viste sin ufordra-

gelige Natur imod alle, der kom ham nær, baade Offi-

cerei'. Soldater og Medfanger. Senere fik han Lov til at

leve i Stavanger som fri Mand, men med Forpligtelse til

ikke at forlade Byen. Han døde 1804. 83 Aar gammel.

Formentlig farlige Personer som Krohne og Bering-

skjold kostede det ikke Guldberg Vanskelighed at gjøre

uskadelige; men uheldigvis skulde Kabinetsstyrelsen efter-

haanden kalde Fjendskaber til Live, der bleve farligere.

Det er ikke let at danne sig et sikkert Billede af

Stemningerne i den saakaldte Guldbergske Tid. Hvis

man kunde slutte fra Taler og de massevis forekom-

mende Tilegnelser af Skrifter til Arveprinsen, maatte man

komme til at tro paa, at Folk mente, de levede i en Guld-

alder, takket være Herskabets mageløse Egenskaber, thi
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det er utrolige Salver af beundrende Hyldest, der afleveres

ved slige Lejligheder: mon man kjender for meget til

Datidens Tone og Stil til at tage det for andet og

mere end tomme Smigerfraser. I Modsætning til dem
kan det gjælde for sikkert, at den Haardhed, der var

udvist i Struenseesagen og endnu mere ved. Behandlingen

af Karoline Mathilde, fremkaldte en vis Reaktion imod

den Jubel, som strax kom til Udbrud efter 17. Januar,

og det er sandsynligt, at Regeringens Hoklning mod Pres-

sen har været alt andet end populær. Men det er paa

den anden Side endnu sikrere, at Indfodsretslovens Ud-

stedelse og den varme Interesse, Regeringen overhovedet

viste for at st}Tke den nationale Udvikling, har vundet

stort Bifald og gavnet baade Hoffet og Guldberg i den

offentlige Mening. Det kan derfor være meget tvivlsomt,

om der i 1778, da Marquis d'Yves var her i Landet, har

været, som denne Gruldbergs Fjende paastaar, en allevegne

spirende Misfornojelse. To Åar senere vakte Bernstorffs

Afskedigelse i 1780 sikkert almindelig Harme, og det kan

desuden godt være, som det fortælles i preussiske Depe-

cher fra Kjobenhavn, baade at man følte sig forplaget ved

Skattetrykket (særlig Extraskatten) , hvad man for øvrigt

længe havde gjort, og tillige, at man i adelige Kredse

har ærgret sig over den Lyst. Guldberg mentes at have

til at trække borgerlige frem. Men det giver ikke Ind-

tryk af. at der har været nogen paafaldende almindelig

Misfornøjelse, naar den preussiske Minister i Kjøbenhavn

Rohde endog mente i Maj 1783 at kunne skrive til Fre-

derik II. at Guldberg var elsket af den store Masse af

Folket, og senere i Aaret, at han i høj Grad var elsket

af alle. der ikke hørte til det antiministerielle Parti. Det

maa ikke overses, at Kabinetsstyrelsens Vilkaarlighed føl-

tes mindre af Folk i Almindelighed end af Embeds-

mændene.

Men selv om det nu ikke er til at paavise, at der

45
Danmark-Norges Historie 1720—1814. \.
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har været en almindelig Uvilje imod de styrende, be-

gyndte der dog i dannede Kredse at udvikle sig Lyst til

skarpt at kritisere Misbruget med Kabinetsordrerne, som man

fandt stærkt beslægtede med de berygtede Struenseeske ^^).

Hertil sluttede sig hvas Kritik af den ubesindige Bort-

ødslen af forskjellige Naadesbevisninger, der nu i adskil-

lige Aar havde fundet Sted til højre og venstre efter per-

sonlige Hensjn uden omhyggelig Vurdering af vedkom-

mendes Fortjenester, og ikke mindre angreb man Finans-

styrelsen med den stigende Seddelgjæld, der midt under

en blomstrende Handel ødelagde Pengenes Kurs, skadede

Landets Kredit i Udlandet og fremkaldte høje Priser paa

alting til Plage for mangfoldige Mennesker o. s. v. Ganske

særlig var det misligt, at slige Stemninger kom frem i

de højeste Embedsmandskredse. Opmærksomheden vender

sig her særlig til en enkelt Mand, og det ejendommelig

nok til den, der i det mindste i flere Aar havde staaet

Guldberg nær og i det hele maatte gjælde for at have

været det Medlem af Statsraadet, til hvem »Herskabet«

havde havt størst Tillid. Det var Schack Eathlou. Vi

ville erindre, at han, dengang Bernstorff skulde afskedi-

ges, paa det bestemteste havde fraraadet dette og for saa

vidt- søgt at stille sig i Vejen for, hvad baade Enkedron-

ningen. Arveprinsen og Guldberg levende ønskede. Bag-

efter var der, under de udenlandske, i flere Henseender

ret vanskelige Forhold pna det væbnede Neutralitetsfor-

bunds Tid mere end eengang blevet taget Hensyn til hans

Mening, og han var for saa vidt bleven behandlet med

Tillid; men han havde dog nu ved at se det Spil, der

mere og mere blev drevet med Kabinetsordrerne, endelig

faaet Øjnene op for, at Statsraadet var ved at synke ned

til helt at blive stillet i Skygge af Kabinettet. Hans Vo-

tum under den Beringskjoldske Sag havde givet Indtryk

af en vis Uvilje hos ham. Efter Schimmelmanns Død

Februar 1782 var han bleven kaldet med til at deltage i
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Forhandlingerne uni. hvorledes den linansielle Styrelse

bedst kunde ordnes; men denne Henvendelse til ham kunde

ikke gjure noget stort Indtryk paa ham, da det efter hans

tidligere Stillinger omtrent var umuligt at undgaa at

bruge ham. Og uagtet han fik Sæde i den nye Bankdi-

rektion, kunde han ikke være i Tvivl om, at det var Guld-

berg, der med Stemann som sin vigtigste Hjælper vilde

styre Finanserne. Den Misstemning, han folte ved hele

Forholdet, kom saa til tydeligt Udbrud, da Handelshuset

Just Hemmert og Sønner i Oktober 1782 søgte et stort

Laan, og da Kongen, d. v. s. Kabinettet, lod Overbankdirek-

tionen vide, at det skulde bevilges. Da besluttede Schack

Eathlou ikke mere at ville have med sligt at gj«)re, han

søgte og fik Afsked fra sine forskjellige Stillinger, alene

med Undtagelse af Pladsen som Medlem af Statsraadet.

Samtidig hermed kom Guldberg til at mærke, at baade

Ernst Schimmelmann og Kr. Reventlow misbilligede den

Hjælp, han vilde lade Finanserne yde de Handlende.

Det følgende Aar (1783) blev endnu mere skjæbne-

svangert for Forholdet imellem ham og en Del af de

højeste Embedsmsénd. Det første, der her fik Betydning,

var den tidligere omtalte Kassemangelhistorie i det asia-

tiske Kompagni. Kaar nemlig, som det vil mindes, et

stort Antal af Aktionærerne ved denne Lejlighed drev

igjennem, at man til Trods for Kabinettets Ønske skulde

holde sig til Kompagniets Direktører som ansvarlige for

det lidte Tab, saa havde Schack Eathlou, Thott, G.

Moltke, Eickstedt og Stampe hørt til dette Parti iblandt

Aktionærerne og givet Højesteretsadvokat Uldall Fuldmagt

til ved Generalforsamlingen at stemme paa deres Vegne.

Men dette vakte Hoffets og Guldbergs levende Forbitrelse,

og i Anledning af en Udtalelse, Uldall i Generalforsam-

lingen havde fremsat om Ministrenes Opfattelse af Sagen,

afkrævede Kabinettet dem en Erklæring, der i Virkelig-

heden vilde være ret ydmygende ^^). Denne f>kia'riug

45*
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saa de sig nødte til at give; men Breve, som Godske

Moltke i den Anledning skrev til Schack Rathlou, vise,

hvor vrede baade han og denne vare blevne herover.

Ikke længe efter tørnede Guldberg sammen med fire

af de højeste Embedsmænd. Da der nemlig under den

fortsatte Handelskrise i 1783 i August indkom Andragen-

der fra Handelshusene Hemmert og Brown om Laan paa

280000 Rdlr., lod Kabinettet først Sagen komme frem i

et Møde af Statsraadets Medlemmer, hvori ogsaa Guldberg

og E. Schimmelmann deltoge. I Mødet stemte Moltke

og Schimmelmann imod Laanet, medens Guldberg og

Eickstedt vare for det. Schack Eathlou var dengang i

Jylland^"). Da Sagen derefter kom for Overbankdirek-

tionen, blev Laanet vedtaget her, men ikke anderledes

end at baade Stampe, Schimmelmann, Reventlow og Num-
sen stemte derimod. Denne Holdning fra de fire sidstes

Side vakte saa stor Vrede i Kabinettet, at de strax bleve

afskedigede fra deres Stillinger i Overbankdirektionen.

Schimmelmann blev tillige fjernet fra sin Plads i den

extraordinære Kommission og i Skatkammeret^^). Det er

betegnende, at iblandt de fire Mænd, der udnævntes til

at træde ind i de afskedigedes Sted, var Eickstedt, en

Mand, der ikke havde den ringeste Forestilling om Bank-

og Finanssager, og som da ogsaa i et Brev til Schack

Rathlou udtalte sin Fortvivlelse over, at man havde paa-

nødt ham dette Hverv.

Herved havde Kabinettet sikret sig mod al Modstand

paa Finansvæsenets Omraade. Hvilken Betydning Guld-

berg tillagde det, viser det Udtryk, han senere har brugt

i et Brev til Biilow, at han med Hensyn til Handels- og

Finansspørgsmaal ikke »indflod med fuldstændig Virksom-

hed førend fra September 1783« 22).

Et Par Maaneder efter Sammenstødet i Banken viste

det sig ogsaa i Forholdet til Rentekammeret, i hvilken

Grad Kabinet og Hof krævede blind Lydighed og ikke
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mindn' Ærbødighed. Kollegiet havde nemlig ment. at en

Overforstmester Warnstedt i en Skovsag havde handlet

imod en kongelig Resolution, og det havde i den Anled-

ning tilsendt ham en Skrivelse, som dtt holdt for »en

nødvendig Erindring og Advarsel om en ham af Kongen
paalagt Pligtopfyldelse«. Derover var AVarnstedt bleven

forbitret og havde klaget til Kabinettet, der nu helt stil-

lede sig paa hans Side og sendte Rentekammeret en Lad-

ning vrede Ord i den Anledning. Da saa Kammeret dri-

stede sig til at tage til Gjenmæle ved et, som det hed-

der i en Kabinetsordre af 3. November 1783, >af Os ikke

ventet Svar«, bleve Arveprinsen og Guldberg i højeste

Grad ophidsede-^). Uheldigvis fandt der nu ogsaa et an-

det Sammenstod Sted. En Bonde fra Kronborg Krongods

var nemlig bleven hvervet til et Regiment, der bar Navn

efter Arveprinsen. Da denne Hverving efter de gjæl-

dende Bestemmelser ikke var lovlig, skrev Rentekammeret

til vedkommende Regimentschef, at han skulde give Karlen

fri. Intet laa Kollegiet fjernere end den Tanke, at denne

Sag kunde have den ringeste Interesse for Arveprinsen.

Men det tog grundig Fejl deri. Han blev overordentlig for-

bitret derover, og en meget opirret Kabinetsordre, ogsaa

af 3. November, lod Rentekammeret vide, at det havde

forbrudt sig imod >Vores kjære Hr. Broder, som Kolle-

gium fra alle Sider skylder den dybeste Ærbødighed«,

ved ikke først at bede ham om Tilladelse til at faa Kar-

len fri. Det at Rentekammeret samtidig havde begaaet to

saa store Forbrydelser som de her nævnte, kunde ikke

straffes med mindre end med, at Kammerets Chef Num-

sen strax fik sin Afsked 2^).

Der kan ingen Tvivl være om, at disse Afskedigelser,

der vare fulgte Slag i Slag, og det alene, fordi vedkom-

mende havde vakt Anstød ved ikke at have været under-

danige nok overfor Kabinettet, i Embedskredsene have

bragt til at mindes de Struenseeske Afskedigelser, og at
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de i Forening med de talrige Kabinetsordrer, der slog

ned paa forskjellige Omraader, have skabt en betydelig

Bitterhed.

Det var denne, som netop nu brød frem igjennem en

stærk Udtalelse af en modig, men tillige ubesindig og

hidsig Mand, nemlig af den fra den senere Kamp om
Landboreformerne bekj endte Kammerherre Tonne Liitti-

chau. Han stod i sin Opfattelse af Bondespørgsmaalet

Guldberg vitterlig nær: men dette hindrede ikke, at han

et Par Gange kom paa Kant med Regeringen, Der har

allerede været Lejlighed til atomtale*), at han paa Grund

af en Kritik af en Lov om Brændevinsbrænding ved kgl.

Eesolution var bleven dømt til at betale en Bøde paa

1000 Rdlr. Xu i den Guldbergske Styrelses sidste Dage

blev han atter rammet af en glubsk Kabinetsordre , der i

Anledning af, at han havde sat en uforskammet Person,

der skyldte ham Penge, i Gjældsfængsel, uden videre paa-

bod ham, at han skulde betale den fængslede 2 Mark om
Dagen til Underhold, uagtet Danske Lov, hvad Guldberg

havde overset, kun fastsatte en daglig Betaling af 6 Skil-

ling i slige Tilfælde. Oprørt herover sendte Liittichau

Kongen en Skrivelse af 23. Marts 1784. der indeholdt en

energisk Indsigelse imod Kabinetsordrerne i det hele.

»Hvis disse«, saaledes skrev han med rene Ord, »skulle

have en saadan Magt, at de kan ophæve, forandre, og i

et og alt omstøbe og nedslaa de privilegerede Love, saa

regerer De ikke over et frit Folk, men over et Par Mil-

lioner Slaver, hvis Arv, Liv og Gods alt er indesluttet i

Deres Majestæts høje Kabinetc. Dette var en Holdning,

der var ganske anderledes udfordrende end Krohnes i sin

Tid; men alligevel dristede Guldberg sig ikke til at be-

handle Luttichau paa en lignende Maade, og Kabinettet

trak sig ud af Sagen saa godt, det kunde. Det var et

ligefremt Nederlag ^5).

) Se ovenfor Side 162.
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Men et langt værre forestod, thi nu var Kabinetssty-

relsen ved at ende. Den havde lidt af den umaadelige

Svaghed, at den udelukkende hvilede paa den Lejlighed,

Kongens Sindssvaghed gav Juliane ]\Iarie og Arveprinsen

til at optræde som Kongemagtens Udøvere. Det havde

kunnet gaa, saa længe Kronprinsen var et Barn. De høje

Embedsmænd, der mere og mere bleve forbitrede over

Kabinetsordrernes stigende Omfang, havde følt sig skræm-

mede fra at gjøre energisk Modstand, dels ved Loyalitets-

følelse overfor Kongehuset, dels derved, at de i Virkelig-

heden ikke havde noget som helst Rygstod imod, at Ka-

binetsordrerne kunde ramme dem selv, naar de vovede at

kny. Men netop nu skete der her en umaadelig Foran-

dring. Den unge Kronprins fyldte 28. Januar 1 784 16

Aar, og Øjeblikket var kommet, da han kunde blive det

nødvendige Midtpunkt for den misfornøjede højere Em-
bedskreds.

Vi gaa nu over til i Korthed at omtale hans Udvik-

ling som Barn og hans Stillinger og Stemninger paa det

Tidspunkt, hvortil vi her ere komne.

Sextende Kapitel.

Kronprins Frederiks Opdragelse. — Regeringsskiftet 14. April 1784.

Jl aa Dage efter Begivenhederne 17. Januar 1772

blev der af tre ansete Læger foretaget en Undersøgelse af

den lille Kronprins's Helbredstilstand, og deres Erklæring

gik ud paa, at begge hans Fødder vare opsvulmede af

Frost, og at han havde Disposition til engelsk Syge^).
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Der blev derefter givet Forskrifter for, hvad der burde

gjøres for at styrke hans Helbred. Hvor lidet glimrende

Resultatet af den Rousseauske Opfostring, som Struensee

havde indrettet for ham, end herefter synes at have væ-^

ret, var det vitterlig langt værre, at han var bleven aan-

delig forkvaklet ved det Liv, han havde fort med en jævn-

aldrende kjøbenhavnsk Dreng og saa godt som uden Til-

syn 2). Han var bleven en utaalelig lille Fyr, der ikke

kjendte til at rette sig efter andre og havde Lyst til at

gjøre Fortræd, hvor han kunde. Der var kommet noget

haardt i hans Karakter, som han først efter strænge Prø-

velser efterhaanden som Mand helt skulde faa Bugt med.

Det lyder ilde, naar man fra paalidelig Kilde horer, at

han som Dreng ikke havde Hjærte for at gjore fattige

Folk glade 3). Heldigvis var det et meget godt Valg, der

blev truffet, da Fru Margrethe Xumsen, som allerede tid-

ligere omtalt, nu fik Tilsyn med ham som hans Overhof-

mesterinde. Hun var en fortræffelig, forstandig og dan-

net Dame, der med Iver og Kjærlighed søgte at sætte

Skik paa ham og at faa ham vænnet til at være iblandt

andre Mennesker. Hun naaede blandt andet, at han slut-

tede sig til hende og nævnede hende med Kjælenavnet

»Mutter«. Men det gik langsomt fremad, og endnu i

Juli 1773 skrev Bernstorff om ham til Schack Rathlou:

:>Hver Dag jeg ser den Dreng, synes jeg mindre om ham .

Saa meget Fru Xumsen roses, saa meget forbauses

man over at se, at den 4—5 Aars gamle Dreng fik en

egen Lærer, en Student Hee, Søn af Brandts Skriftefader.

Provst Hee, og at denne proppede ham med Religionssæt-

ninger, der laa milelangt over hans aandelige Standpunkt.

Og Forbauselsen stiger, naar man hører, at han 5 Aar

gammel i Statsraadets Nærværelse maatte besvare en

Mangfoldighed af Spørgsmaal, hvoriblandt som Exempler

følgende: Hvad er Religion? Hvad er Gud? Hvor mange

Personer er der i Guddommen? Hvilken Stand stiftede
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Gud i Edens Have? (Svar: Ægtestanden). Hvad er den

timelige Død? Hvad er den aandelige Død o. s. v. o. s. v.

Kronprinsen besvarede alt tilfredsstillende!'.-*)

Fru Numsen Hk, som det vil erindres, Ikke Lov til at

fortsætte sit Arbejde med ham; i September 1773 kom ban

stil Mandfolkene^ og General Eickstedt blev hans Over-

hofmester*). Samtidig ordnedes en formelig lille Hof-

stat for ham. Naar man sammenligner den Opdragelse,

han fik, med den, hans Fader havde faaet. gik det ham
aabenbart langt bedre, for saa vidt Eickstedt i sit For-

hold til ham viste langt større Godmodighed, end Kri-

stian VII's Overhofmester D. Keventlow havde vist mod
denne. Eickstedt havde mere naturlig Sans end Revent-

low for, hvorledes en Dreng skulde behandles: men for

øvrigt var han ved sin fuldstændige Mangel paa lin Dan-

nelse, sædelig Renhed og religiøs Alvor ganske ude af

Stand til at udøve den mindste virkelig opdragende Ind-

flydelse paa Prinsen. Efter hvad der er fortalt af en

Mand, der maatte kunne vide Besked derom, kunde han ikke

afholde sig fra endog at føre et ret ublu Sprog i Drengens

Nærværelse. Der kan ingen Tvivl være om, at jo mindre

han kom i Berøring med denne, desto bedre var det, og

det maatte derfor kaldes et Held, at han havde adskillig

andet at tage vare end at være Prinsens Overhofmester.

Jo mindre Valget af Eickstedt til denne Stiling kunde

prises, desto vigtigere maatte det blive, hvem det var, der

ellers nærmest kom til at føre Opsyn med Prinsen. Til

»Informator« blev der ansat en Mand, der ikke savnede

Begavelse og blandt andet har gjort sig bekjendt ved

sine synonymiske Undersøgelser over dansk Sprog, den

senere Amtmand Benjamin Sporon. Efterhaanden som

Kronprinsen voxede til. fik Sporon selvfølgelig mere og

mere at gjøre med hans Undervisning. Det Indtryk, han

*) Se ovenfor Side 200.
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fra først af gjorde paa den lille Prins, var ikke meget

smigrende for ham. .Du har et fælt Ansigt«, sagde

Drengen til ham, .»jeg kan ikke lide Digs°), og det lyk-

kedes aldrig for ham, der siges at have været en meget

stolt og indbildsk ISTatur, at knytte Prinsen til sig. Efter

hvad han har fortalt August Hennings*^), satte han sig

ved sin Undervisning det besynderlige Maal at give sin

Elev videnskabelig Dannelse (de le rendre savant); men

hvis dette var andet end løs Tale for at gjore sig selv

vigtig, har han taget Sagen paa en højst uheldig Maade,

thi det var kun forholdsvis tarvelige Kundskaber, han

forstod at indgive Kronprinsen, og det fattedes ham helt

paa Evne til at paavirke denne aandelig.

Derimod var det en Lykke, at den unge Johan Bii-

lovi^ blev den ene af Prinsens Kammerjunkere. Det blev

snart ham, der til Dagligbrug var mest om den lille

Prins, og han formaaede at vinde hans Hengivenhed.

Man kan kritisere tiere Træk i Biilows Karakter, saaiedes

hans Forfængelighed og noget vist kjoligt, beregnende:

men han har utvivlsomt gjort sig fortjent ved den Maade.

hvorpaa han levede med Prinsen og opdrog ham som Per-

sonlighed. Ganske vist naaede han ingenlunde at faa

Bugt med det haarde hos Prinsen: men denne blev dog

efterhaanden helt anderledes omgængelig og venlig, og

Biilow fik i mange Henseender indgivet ham rigtige Me-

ninger og gode Grundsætninger. Hertil kom. at han, der,

skjont oprindelig Militær, havde tilegnet sig en god al-

mindelig Dannelse ved Akademiet i Sorø, havde fyldige

aandelige Interesser og derfor ved sine mange Samtaler

med Prinsen under hans Opvæxt søgte at aabne hans

Blik i forskjellige Retninger.

Dette var saa meget mere nødvendigt, som Sporon,

efter hvad nylig er sagt. fuldstændig manglede Evnen her-

til. Han svigtede i den Grad sin Opgave, at han følte

Skinsyge imod at lade Prinsen, efterhaanden som den Tid
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nærmede sig, da han skulde træde ind i Regeringen, faa

dygtige Lærere i forskjellige Specialfag. Og hertil kom den

Besynderlighed, at han. formodentlig i noje Overensstem-

melse med Eickstedts Meninger, ikke vilde give Prinsen

formelig Undervisning i Tysk. Dette Sprog maatte Bulow

liste sig til at lære ham saa at sige i Hemmelighed. I

Fransk derimod tik Prinsen Undervisning af den refor-

merte Præst Mourier.

Frederik VI var, hvad alle vide, som Mand langt fra

smuk af Ansigtstræk, og med sin lille spinkle Skikkelse

gjorde han ingenlunde noget imponerende Indtryk. Godt

saa han heller ikke ud som Dreng : men hans skrøbelige

Helbred bedredes efterhaanden. Hans Nervesystem kom i

udmærket Orden, og han blev med Aarene et legemlig

sundt, ja endog ualmindelig haardført Menneske. Ogsaa

var han, da han blev voxen, endnu sædelig ufordærvet.

Baade i den ene og i den anden Henseende dannede han

en lykkelig Modsætning til sin Fader. Vistnok fattedes

det ham paa de tilsyneladende glimrende Evner, hvorved

Kristian VII blændede Verden, dengang han blev Konge,

og han bevarede et vist Præg af Skyhed og Taushed: men

de, der havde med ham at gjøre, priste hans Aandsgaver,

baade hans Fatteevne, hans glimrende Hukommelse og

en vis Skarpsindighed^).

Selv om der nu, væsenlig takket være Biilow, var

heldige Sider ved hans Udvikling, kunde der være givet

ham en betydelig rigere Kundskab i flere Henseender end

den, han fik, og der fattedes ogsaa i høj Grad et frisk

Element i hans Udvikling. Hans Omgang var hans Kam-

merjunkere, Kammerpager og Kammertjenere, og det sy-

nes, som om man har ment, at den selskabelige Adspre-

delse, der bedst passede til hans prinselige Værdighed,

var, at der blev holdt Middage ved hans lille Hof, hvortil

forskjellige af Statens højtstaaende Embedsmænd bleve

tilsagte. Luxdorphs Kalender nævner en saadan, allerede
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da han ikke var mere end otte Aar gammel, og der om-

tales Samtaler om forskjellige for Stat og Samfund vig-

tige Emner, der ere førte ved slige Lejligheder^). Man
har allerede tidlig ladet ham træde offentlig frem, f. Ex.

i Landhusholdningsselskabet, hvor han i en Alder af ikke

mere end syv Aar blev underholdt med en Tale af Astro-

nomen Bugge om Agerbrugets Fremskridt i de senere

Aar. For at nyde en Slags lettere Adspredelse kom han

tre Gange om Ugen i Theatret, hvad der maaske kunde

synes at være vel rigeligt: men han havde aldrig jævn-

aldrende Kammerater, og han kunde aldrig slaa sig løs i en

munter Leg, thi at der undertiden blev kommanderet nogle

Landkadetter til at lege med ham, skulde ikke hjælpe

stort. Han havde næppe andre, med hvem han kunde om-

gaas, som et Barn med et andet Barn, end sin Søster, den

smukke og livlige Louise Augusta. Maaske har en fælles

Følelse hos dem af. at de i Virkeligheden stode ene. forældre-

løse i Verden, virket til at knytte det inderlige Kjærlig-

hedsbaand imellem dem, som først Døden skulde løse.

Intet Lander, at det Tungsind, der rimeligvis har

været Kronprinsen medfødt, holdt sig hos ham, og at

han var en alvorlig Dreng, der saa at sige mest gik sine

egne Veje. Saaledes var det aldeles uden Paavirkning

ude fra, at han allerede nu fattede den overdrevne Inter-

esse for Soldatervæsen, der skulde beherske ham hele hans

Liv igjennem, uagtet den slet ikke var forenet med noget

militært Talent. Hverken hans Fader, Bedstefader eller

Oldefader havde havt det mindste af sligt: man maa gaa

helt tilbage til Frederik IV for at linde en nogenlunde

tilsvarende Forkjærlighed for at se Soldater exercere. Det

var til ingen ]Srytte, at Biilow søgte at modarbejde dette

Træk hos ham.

Men, spørger man naturlig, hvordan var hans Forhold

til Hoffet, særlig til Bedstemoderen Dronning Juliane Marie?

Modtog han fra hende en god kvindelig Paavirkning?
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Hun har selv et Par Gange ytret sig om liaiu i sine Breve

til Frederik den store. Den 7. Marts 1775, da Prinsen

var 7 Aar(!), skriver hun om ham: Han ikke alene

vækker gode Forhaabninger, men foler n.ere, end man
skulde tro, hvor stor en Velgjerning der er vist ham ved

den sidste Revolution-, og i April 1783, da han var 15

Aar gammel, skriver hun: .Han begynder at udvikle sig

mere og mere og at vise en sand Hengivenhed for sin

Bedstemoder og sin Familie«^). Hvis hun har ment.

hvad hun her siger, har hun kjendt Sonnesunnens Indre

meget slet. Hengivenhed for hende fulte hverken han

eller Søsteren. Det er et ret betegnende Træk for den

kjolige Tone imellem hende og Bornebornene, at disse

sagde »Deres Majestæt« til hende ^°). Heri var hun aaben-

bart selv Skyld. Om hun end har havt en vis Omhu for

dem, — det siger i det mindste Bernstorff — , saa kjen-

der man ikke et eneste Træk, der tyder paa, at hun har

forstaaet at vinde dem for sig, og det skulde være under-

ligt, om de ikke ad en eller anden Vej have hørt saa-

danne Fortællinger om hendes Had mod deres Moder, at

det har virket til at fjerne dem fra hende. Under alle

Omstændigheder var Kronprinsen næsten fjendtlig sindet

imod hende paa den Tid, da hun skrev til Svogeren om
hans varme Følelser imod hende.

Til denne Stemning hos ham virkede den Mistanke,

han, da han begyndte at voxe til, efterhaanden fik om, at

hun ligesom vilde sno Baand om ham for at beherske

ham. Bulow. der hadede hende, var den. der sidst skulde

betage ham slige Meninger.

Det første Træk i deres gjensidige Forhold, som i

denne Henseende vækker Opmærksomhed, var en Plan.

hun allerede, inden han var 13 Aar gammel, fattede om
at faa ham gift saaledes, som det kunde passe hende. Vi

erindre, at Rusland og Preussen vare de to Magter, som

hun særlig ønskede at knytte vort Fædreland til. Et
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Ægteskab, der kunde skabe en intim Forbindelse enten

med den mægtige Kejserindes eller med den store Svo-

gers Familie syntes ypperlig at falde i Traad hermed, og

hun mente at kunne være sikker paa, at, hvis hun fra et

af disse Hoffer fik en Brud til Kronprinsen, vilde det blive

Føjelighed imod hende selv, der stærkest vilde blive ind-

skærpet en saadan Prinsesse fra det Hof, der bortgav hen-

des Haand.

Den, hun begj'ndte med at tænke paa som Kronprin-

sens Brud, var en Prinsesse af Wiirtemberg, der var en

Søster til Storfyrst Pouls Gemalinde. Det lader til, at

Tanken derom først er kommen frem under Samtaler mel-

lem hende og hendes Broder Ferdinand af Brunsvig, da

han i Oktober 1780 opholdt sig i Kjobenhavn, og at han

har talt til hende derom efter Ordre af Frederik II, der

var bange for, at Prinsessen maaske ellers kunde blive

gift med en Fyrste af det østerrigske Hus. Enhver ny

Traad, der kunde blive knyttet imellem dette og Eusland,

var ham en Vederstyggelighed. Juliane Marie greb Tan-

ken med Iver, og hun blev enig med Svogeren om, at

han skulde se at formaa det russiske Hof til at gjøre det

første Skridt til Forlovelsen. Men uheldigvis kunde han

ingen Vegne komme dermed, og Dronningen maatte saa

selv skrive til Kejserinden derom. Den Tjeneste, hun

havde vist denne ved at lade de russiske Prinser og Prin-

sesser af det Brunsvigske Hus faa Bolig i Horsens, let-

tede et saadant Skridt; men det slog dog fejl. Katha-

rina II var dengang helt gaaet over i den østerrigske

Lejr, og Planen gik derfor i Lyset. Prinsessen af Wtir-

temberg blev lovet til den habsburgske Prins Frants, den

senere Kejser Frants 11^^).

Men der var Erstatning at faa. Jordbunden var gun-

stigere i Preussen, og Frederik den store, der ikke vra-

gede et saadant Middel for at faa Indflydelse i Kjøben-

havn. foreslog Juliane Marie et Ægteskab imellem Kron-
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prinsen og en Datter af hans Brodersøn Frederik Vilhelm,

der var Arving til Tronen i Preussen efter hans Død.

Han tik strax det meget imodekommende Svar, at netop

den samme Tanke havde hun havt, og hur. forstod da at

mage det saaledes, at Kronprinsen skrev til hende (11.

April 1781), om »hun vilde bevise ham den Naade at

foreslaa denne Prinsesse for Hs. Mt. Kongen, hans Fader

til at blive hans fremtidige Gemalinde«. Vammelt og

ydmygt lyder dette Brev, som Juliane Marie her havde

ladet lave for at faa afskrevet og underskrevet af ham.

Og det klinger tillige ganske parodisk, naar man ser den

trettenaarige Prins skrive til Bedstemoderen: »Ser jeg til

det politiske, synes og efter menneskeligt Øjesyn intet

Parti for mig at være mere passende«. Hvilken Komedie det

hele var, fremgaar ogsaa tydelig deraf, at allerede Dagen

førend han havde skrevet dette Brev, havde Juliane Marie

ladet Kongen tilsende baade Frederik II og Prinsessens

Fader Breve, hvori han bejlede til hende for sin Sun.

At han fik Ja, behøver ikke at siges. Juliane Marie

kunde tænke sig, at hermed var Sagen i Orden ^2).

Men uheldigvis var det netop paa denne Tid ved at

trække op til Uvejr mellem hende og Kronprinsen. Denne

begyndte tydelig nok at fole sig utilfreds med sin Stil-

ling. Han var nu 13 Aar gammel, den Alder. Konge-

loven fastsætter som den, hvori en Konge selv kan

overtage Styrelsen, og, skjønt han ikke var Konge, bragte

denne Bestemmelse ham dog til som Kronprins under

Faderens Sygdom at længes efter større Eaaderum og

efter at faa Del i Styrelsen. Disse Tanker næredes ved

hans Brist paa Tillid til Bedstemoderen og dem. der stod

hende nær, desuden ogsaa ved hans ringe Agtelse for

Arveprinsen, som oven i Kjøbet ærgrede ham ved at for-

lange, at han skulde kysse ham paa Haanden. Selv om

han havde ladet sig forlede til at gaa ind paa Planen om

det preussiske Giftermaal. fik han hurtig on Fornemmelse
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af, at denne Plan skulde bruges til at sikre Bedstemode-

rens Indflydelse. Nok er det, han var i Sommeren 1781

i en meget pirrelig Stemning, og nogle for øvrigt højst

ubetydelige Tilfælde, ved hvilke han følte sig fornærmet ^%

bragte ham til i August 1781 at lette sit Hjærte for sin

Kammerpage, Schlanbusch, en født Xordmand. Johan

Biilow var netop paa dette Tidspunkt sengeliggende, og

Kronprinsen holdt meget af Schlanbusch. der paa Grund af

sin noget lette Natur vel nok til sine Tider kunde være

ham et mere oplivende Selskab end Alvorsmanden Biilow ^*).

Schlanbusch greb med Iver den Lejlighed, der her

maaske kunde blive for ham selv til som Prinsens fortro-

lige at spille en Rolle, og han gik helt ind paa dennes

Opfattelse af, at man vilde soge at holde ham nede, og

at han havde Eet til at arbejde paa snart at faa Del i

Statsstyreisen. Som et nødvendigt Skridt hertil anbefa-

lede Schlanbusch, at man skulde søge at faa Bernstorff

til at være med i at virke derfor. Ingen Statsmand nød

den Anseelse som han, og Tingenes Gang i de sidste Aar

gjorde Savnet af ham overordentlig foleligt. Man kunde

ikke tænke sig en ny Ordning grundlagt uden hans Med-

virkning. Heri saa den halwoxne Prins og hans unge

Eaadgiver fuldstændig rigtig, og de havde i lige saa høj

Grad Ret, naar de troede, at Bernstorff stærkt kunde ønske

at vende her tilbage. Maaske vidste de endog, at han,

som tidligere nævnt, i 1780 havde udtalt sig imod, at

Kronprinsens Mindreaarighed blev udstrakt ud over den i

Kongeloven for en Konges Umyndighed fastsatte Tids-

grænse*). Schlanbusch skrev da et Par Breve til Bem-

storfl": men denne lod dem være ubesvarede ^5). Dermed

var Sagen dog ikke lagt hen. Den næste Sommer skulde

Schlanbusch rejse til Pyrmont for at drikke Brønden der, og

denne Rejse vilde han ogsaa bruge til at faa talt med

*) Jvfr. S. 332.
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Bernstorff. Ved Hjælp af den senere saa ilde bekjendtc

Historiker Riegels, der fra tidligere Tid havde havt Berorin-

ger med Cramer i Kiel, naaede lian at komme i Forbin-

delse med denne Mand. som stod Kernstor'Y saa nær, og

med ham som Mellemmand fik han Lejlighed til paa Ud-

vejen til Pyrmont at faa talt med Bernstorff, som den-

gang opholdt sig paa Borstel i X.-vrheden af Hamburg.

Senere besøgte han paa Hjemvejen fra Pyrmont atter

Bernstorff paa hans mecklenburgske Gods Drey Liitzow.

Under de Samtaler, der førtes imellem dem, lyt-

tede Bernstorff med Iver baade til. hvad Schlanbusch

fortalte om Prinsens udmærkede Evner og Karakter, og

til hans Meddelelser om, hvad denne attraaede; han viste

paa den mest levende Maade sin Deltagelse for, at det

maatte kunne lykkes ham at naa Maalet; men ved Siden

deraf raadede han til Besindighed, Sagen maatte nødven-

digvis opsættes til efter Prinsens Konfirmation. Det var

Bernstorffs Mening, at man intet maatte gjøre for at mod-

sætte sig, at de styrende udsatte Konfirmationstiden, hvor

forkasteligt end dette i og for sig var. Længere end til

1784 vilde den dog ikke kunne skvdes ud, thi da vilde

Kronprinsen være i den Alder, hvori hans Fader og Bedste-

fader vare blevne konfirmerede^^). Hvorledes en Plan som

den paatænkte skulde udføres efter Konfirmationen, har

man selvfølgelig kun kunnet tale ganske ubestemt om.

Men Vejen var dog brudt, og der kunde nu tænkes paa

at danne et virkeligt lille Parti. Iblandt dem, som i den

nærmest følgende Tid optoges i dette . maa forst og

fremmest nævnes Brødrene Reventlow og Schimmelmann.

Vi have allerede for havt Lejlighed til at nævne Kr.

D. Reventlow. Han, der var født 1748 og altsaa nu var

34 Aar gammel, havde i 1775 efter sin Fader arvet Grev-

skabet Kristianssæde paa Lolland, og han kastede sig med

den varmeste Iver over sin Gjeming som stor Jordegods-

ejer, optaget, som han var, af Fremskridtstanker baade

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V. 46
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med Hensyn til Agerbruget, og hvad Bøndernes sociale

Stilling angik. Hvad lian som ganske ung paa Rejser

havde set af Landboforhold i forskjellige europæiske Lande,

havde i høj Grad næret saadanne hos ham. Men den rige

Dannelse og de ret udstrakte Kundskaber, han havde havt

Lejlighed til at vinde i sin Ungdom, lagde det nær for

ham at komme ind paa Embedsbanen, og det havde været,

som om Guldberg vilde gjøre Forsøg paa at gjøre ham til

Kabinettets Tilhænger. I det mindste lod han ham i 1781

blive baade første Deputeret i Generaltoldkammeret og Med-

lem af Overbankdirektionen. Ingen kunde ej heller let være

bedre skikket til at virke i offentlige Stillinger. Der var

ved Siden af hans fortræffelige Evner en utrættelig Virke-

lyst hos ham og Mod til for Alvor at sætte sin Person-

lighed ind paa det, han fik at gjøre med. Hans af Na-

turen lyse Temperament i Forening med en levende Re-

ligiøsitet gav ham en Sikkerhed og Frejdighed, der, naar

den, som hos ham, var forbunden med praktisk Blik og

sund Sans, kunde føre til at gjøre Gavn paa vidtstrakte

Omraader. Men til at gaa sammen med den stærkt kon-

servative Guldberg var en saadan Mand mindst af alt

skikket, og dertil kom, at han følte en udpræget Anti-

pathi mod denne. Da han tillige med hele sin Kreds

nærede en levende Beundring og Højagtelse for Bernstorff,

var han bleven forbitret paa dem, som havde havt Del i

dennes Afskedigelse 1780, iblandt dem netop ogsaa paa

Guldberg, og selve dennes sødladne, snirklede Væsen var

den aabne og noget hensynsløst paagaaende Reventlow

i høj Grad imod. Det gik saa vidt, at han, for øvrigt med

stor Urette, betegnede Guldberg som »Snogen«. Hertil

kom saa den Kritik, som dennes Finans- og Handelspoli-

tik vakte hos ham. Hans Afskedigelse i August 1 783 fra

Pladsen som Medlem af Overbankdirektionen gjorde Brud-

det imellem dem indlysende for alle.

Hvad der gjælder om Kr. Reventlows Stilling og Syns-
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maade, passer ogsaa paa hans Broder Johan Ludvi«,', Be-

sidder af Baroniet Brahetrolleborg i Fyn. Skjont han

mere end Broderen gik op i at va^re Godsejer, hørte han

dog som femte Deputeret i Rentekammeret med til de

iKtjere Embedsmænds Kreds, og han sluttede sig med
næsten glødende Iver til Tankerne om at grunde en ny

Tid for vort Fædreland ved at faa de daværende Magt-

havere styrtede.

Dette samme stod som det ønskelige Maal for Ernst

Schimmelmann, der til Trods for sin mere stille Karakter

med samme Varme som Reventlowerne tog Del i Pla-

nerne imod Kabinetsstyrelsen. Den nære Berøring, hvori

hans Gjerning i Aarene 1782—83 bragte ham med Guld-

berg, indgav ogsaa ham en levende Uvilje imod denne.

Hos disse tre Mænd var det let for Schlanbusch at finde

Øre, og de sluttede sig sammen med ham om at virke

for, at Kronprinsen jo før jo hellere kunde faa Sæde i

Statsraadet og overhovedet stilles paa den Plads som Sta-

tens virkelige Eegent, der tilkom ham. Ogsaa den højt

ansete General Huth blev indviet i, hvad man tænkte

paa; Eiegels og Kronprinsens Kammertjener Kirurgen

Bodendick vare mere underordnede Deltagere i Planen.

Bestræbelsen fra de sammensvornes Side gik nu først ud

paa at drive Bernstorff frem til ivrig at tage Del i Sagen

og paa under et eller andet Paaskud at faa ham til Kjø-

benhavn. Johan L. Reventlow besøgte ham i Efteraaret

1782 paa hans mecklenburgske Gods^^), og baade i De-

cember 1782 og i Januar 1783 trængte begge Revent-

lowerne og Schimmelmann ivrig ind paa ham. Ogsaa

fra Kronprinsen selv fik han Breve, som førte et stærkt

Sprog ^^). Men han var aabenbart mere og mere bleven

klar paa, at alt, hvad der kunde ligne revolutionære Skridt,

burde undgaas, og han raadede til »en mild og maade-

holden Fremgangsmaade«. Dette maa han have gjort

indtrængende. I det mindste skrev han 9. Februar 1783

46*
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til D. Reventlow, at en Revolution vilde allerede have

fundet Sted, saafremt han ikke havde faaet Sagen udsat.

Hans forsigtige Holdning synes alligevel ikke at have

været afgj ørende for Schlanbusch og de andre, der havde

sluttet sig sammen om Kronprinsen. 3Ien Schlanbusch

blev hurtig sat ud af Spillet. Han var uforsigtig nok til

at lægge sig ud med Sporon. og, da han samtidig kom-

promitterede sig ved en Forbindelse med en letfærdig

Kammerpige, blev han fjernet fra Hoffet. Ogsaa Kron-

prinsen fattede Uvilje imod ham. Imidlertid havde Enke-

dronningen og Arveprinsen omsider gjort Ende paa den

besynderlige Taushed, der havde været iagttaget med Hen-

syn til. hvornaar Kronprinsen skulde konfirmeres. Den

13. Januar 1783 tilsendte de nemlig Eickstedt en Med-

delelse om, at Konfirmationen skulde finde Sted ved

Paasketid 1784. og at Kongen strax derefter vilde give

Kronprinsen Sæde i Statsraadet. Mellemtiden skulde bru-

ges ^med den ommeste Flid«, for at Prinsen kunde samle

de nødvendige Kundskaber i forskjellige Retninger, der

her kunde behoves. Men betegnende nok, ingen anden

end Sporon maatte bruges til at udvikle ham i saa Hen-

seende, »for at han ikke skulde forvirres ved forskjellige

og stri^lige Grundsætninger". Kronprinsen skulde læse

og afskrive dette »faderlige og under Sindsrørelse skrevne

Brev« 13-).

Nu vidste man altsaa Besked : men vilde Kronprinsen

vente saa længe? Det mente han og hans ivrige Venner

aabenbart, at han ikke skulde gjøre, og Ludvig Reventlow

afæskede Stampe en Erklæring, om ikke Konfirmationen

burde fremskyndes, og om ikke Prinsen jo for jo hellere

burde have Sæd-e i Statsraadet. Stampe, der for øvrigt

næppe vidste, hvad det i Virkeligheden drejede sig om,

afgav da en Slags Erklæring, der nok kunde bruges ^*').

Men netop paa denne Tid kom andre Indflydelser til at

gjøre sig gjældende hos Kronprinsen. Denne havde hidtil
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holdt Biilow udenfor det hele. rimeligvis fordi han vidste,

at han var en forsisjtig Natur og derfor vilde have fraraadet

ham Sagen. Men i Længden kunde Biilow dog ikke und-

væres, og i Januar 1783 talte Prinsen til ham om sin

Plan. Biilow blev i høj Grad forfærdet ved at høre tale

om Skridt, der syntes ham at kunne fore til ligefremme

Voldsomheder, og han raadede ham paa det bestemteste

fra sligt. Heri tik han nu ogsaa en saare vigtig Støtte

hos Schack Rathlou.

Siden denne i August 1782 havde sugt Afsked fra

sine allerfleste Stillinger, gjaldt han med god Grund for

at være en Modstander af Guldberg. Det maatte derfor

holdes for vigtigt at drage ham mad ind i Planen, og

Bulow, der tik Kronprinsen til at se Nødvendigheden

heraf, talte da med ham den 1. Februar 1783. Det var,

har Schack Rathlou fortalt, med Bekymringen præget i

alle Miner, at Biilow skildrede ham Kronprinsens Utaal-

modighed efter at faa Sæde i Statsraadet og satte ham

ind i hele Stillingen. Strax den næste Dag skrev Schack

Eathlou et meget indtrængende Brev til Prinsen, og et

Par Uger efter atter et. De gik ud paa, at han endelig

ikke maatte forhaste sig, men rolig oppebie den Dag, der

nu var fastsat til Konfirmationen^*). Disse hans Forestil-

linger, der i Hovedsagen stemmede med, hvad Bernstorff

havde gjort gjældende, bleve afgjorende, og den hele Plan

om at slaa et dristigt Slag blev lagt tilside. Som yder-

ligere Betryggelse skaffede Bulow sig 16. April 1783 en

Udtalelse af Stampe om, at det vilde være lidet tilraade-

ligt, hvis Kronprinsen vilde søge med Magt at forkorte

Tiden til Konfirmationen og Indtrædelsen i Statsraadet -2).

Stampe raadede ved samme Lejlighed til stærkt at bevare

Hensynet til Kongen: >Man kan<, sagde han, »ikke saa

let bevise, at denne er gal^.

Fra dette Øjeblik dannede alle de, som vilde samle

sig om Kronprinsen, eet Parti og arbejdede sammen i god
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Forstaaelse. Det var, kan man gjerne sige, et Slags stor

Sammensværgelse. Man kommer, naar man ser dette,

uvilkaarlig til at tænke paa den. der 12 Aar i Forvejen

var indgaaet imod Struensee. Men hvilken umaadelig

Forskjell Ti erindre, hvad det var for en lidet tiltalende,

ja tildels frastødende Samling af Mænd. — alene med Und-

tagelse af Gruldberg— , der ved hin Lejlighed havde sluttet

sig til Juliane Marie og Arveprinsen, og at ikke en ene-

ste blandt dem tidligere havde vist Statsmandsdygtighed.

Her derimod ved den Kreds af Mænd, der samlede sig om
Kronprinsen, træffe vi alle de betydeligste Mænd i det

høje Embedsaristokrati fra Slutningen af det attende Aar-

hundrede, Bernstorff, Schack Rathlou, Kr. Eeventlovs^ og

Ernst Schimmelmann foruden Hærens ypperste Officer Gre-

neral Huth. Dengang Struensee skulde styrtes, hed det

sig, at det var for at befri Kongen, og det kan vel være.

at der var dem, der troede det: men i Virkeligheden

blev det. selv om det forklares ved Forholdene, en ny

Usurpation, der kom til at afløse den tidligere. Xu i

1783 vidste alle, at med Hensyn til Kongen kunde der

kun være Tale om at skaffe ham en mere hensynsfuld

Behandling: hans Sindssyge var almindelig bekjendt. Og
dea, som man vilde stille op som regerende i hans Navn,

det var den, der som ingen anden havde Ret til at være

det, den, som man ikke uden den sorteste Uret kunde

hindre i at indtage en saadan Stilling. Der laa noget

heri, der med Grund begejstrede dem, som sluttede sig til

Kronprinsen. Samtidig følte de, at, naar hidtil en vis Loya-

litetsfølelse overfor Kongehuset havde virket til at hindre

dem i at træde op imod den af dem forhadte Kabinetssty-

relse, saa gjorde nu, da de kunde faa Kronprinsen i Spidsen,

netop den rette Loyalitet det til Pligt for dem at hjælpe

ham med at knuse den. Og den Varme for hans Sag, der

fyldte dem, den forøgedes ved de lyse Skildringer, som

Biilow og andre, der havde med Prinsen at gjøre, gav af,
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hvorledes den underlige Dreng med det frastodende Væsen
havde udviklet sig til at blive et særdeles lovende ungt

Menneske. Der er noget rorende ved den Tilæde. hvor-

med Bernstorff i sine Breve som en Folge af saadannc

Meddelelser taler om Prinsens ypperlige Karakter og frem-

ragende Talenter ^^).

Hvad ventede nu de Mjend, der her havde sluttet sig

sammen, af den Tid, der skulde komme, naar den unge

Prins vandt Magten? Alle, kan man sige, stolede paa, at

det saa skulde være forbi med Kabinetsstyrelsen. Bern-

storff har netop i Aaret 1783 i et Brev til Kristian Re-

ventlow udtalt sig skarpt om den og om Guldberg: i>Guld-

bergs Principer«, hedder det her, »ere den rene Despo-

tisme, som vel ikke helt sjælden er forenet med gode

Hensigter, men dog altid bliver strafbar, fordi Kilden til

Magten ikke er retmæssig. Ogsaa gaar han ud fra mange

fejle Forestillinger, der kun af den Grund blænde ilan-

den, fordi hans Fordel er forenet med Selvbedraget. Hvor-

ledes skulde det ellers være muligt, at han ligefrem kunde

sige, at Kabinetsordrer ere nødvendige for at holde Sou-

veræneteten oppe. Jeg kan ikke tænke mig noget paa

engang svagere og tillige farligere . . . Selvindbildning er

Guldbergs herskende Fejl. Han tror at sidde i Sandhe-

dens og Visdommens Skjod. Ingen har oprigtigere end

jeg ønsket at kunne agte ham og at holde af ham, jeg

har paa enhver tænkelig Maade søgt at omstemme ham

til at se, hvad der var hans og Landets Bedste; men det

blev værre og værre, og min Oprigtighed syntes han hver-

ken at ville erkjende eller skatte«-^). I nøje Overens-

stemmelse med denne sin Opfattelse fremhævede Bern-

storff da ogsaa i et Brev til Kronprinsen Nødvendigheden

af Kabinettets fuldstændige Ophævelse. »Dette-, skrev

han, »har været en Ødelæggelse for Ordenen og en For-

bandelse for Styrelsen« ^^).

Men naar der nu maatte en Ende paa Kabinettets
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Overgreb, saa stod der ogsaa andet for Bernstorffs Tanker.

Man kan ikke læse de Breve, han efter sin Afskedigelse

1780 har skrevet til D. Eeventlov^, uden at faa et levende

Indtryk af, i hvilken Grad han var kommen til at føle

sig som Dansk, og med hvilken A'arme han omfattede alt

vedrørende Tingenes Gang og Styrelsen her hjemme. Jeg

sukker som god Dansk«, skriver han f. Ex. i Anledning

af, hvad han havde hørt om en paatænkt Handelstraktat

med Preussen, som dog aldrig blev til noget. Der kan

ingen Tvivl være om, at Haabet om at vende her tilbage

og gjøre Gavn har staa^t levende for ham, og han har

derfor i disse Aar syslet i Tankerne med de forskjellige

Sider af Landets Forhold, der trængte til Forandrings'^).

Tidligere under hans Statsmandsgjerning, under hvilken

han rigtignok havde mest med den udenrigske Styrelse at

gjøre, faar man vistnok jævnlig Indtryk af, at han i høj

Grad var en human Mand; men man mærker kun lidet

til Eeformønsker hos ham. Nu derimod, medens han sad

i Ko paa sit mecklenburgske Gods, ere Tanker om sligt

blevne levende hos ham. Det er betegnende i saa Hen-

seende, at han 9. Februar 1783 skrev til D. Reventlow:

»Jeg ønsker absolut intet for mig selv. Staten alene

lig-ger mig paa Sinde, og den trænger helt igjennem til

Reformer« (d'une reforme totale). Ganske vist vide vi

ikke, hvad han i det enkelte mente med disse Ord; men

de passe godt til den Stilling, han snart skulde komme
til at indtage som det vigtigste Medlem af Statsraadet

under en betydningsfuld Reformperiode, og de vise, at han

var vel skikket til at arbejde sammen med Reventlow^ og

Schimmelmann, hos hvem Tanken om at virke for det,

der inden faa Aar klart skulde ses at være deres Livsop-

gave, ganske sikkert har bidraget til at drive dem frem

mod den Guldbergske Styrelse S').

Schack Rathloiis Stilling var en anden. Han stod

endnu ganske paa det samme strængt konservative Stand-
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punkt, han stedse havde indtaget. Da han efter Biilows

Opfordring (5. Juni 1783) sendte Kronprinsen en Frem-

stilling af, hvad denne skulde sa^tte sig som Opgave ved

Styrelsen af Landet, var det, han fremfort?, foniden varmt

at anbefale Indfødsretsloven, højst betegnende ogsaa stærke

Advarsler mod at lytte til Forslag af Projektmagere, især

af saadanne, der indtog fremragende Stillinger i Rege-

ringen'^^). Sligt var, som om det kunde være skrevet ud

af Guldbergs Hjærte. Derimod skilte han sig fra denne

ved at raade til at holde paa det aristokratiske Element

i Staten og fortrinsvis bruge Adelen i høje Embeder; men

ganske særlig traadte han i Modsætning til ham ved at

indskærpe Kronprinsen at regere selv, om end med et

Konseils Raad, og ikke at lade noget enkelt Menneske,

hvad enten han var Minister eller Kabinetssekretær, faa

en Premierministers Myndighed. Ingen kan tage Fejl af,

at ved disse Ord var Guldberg bleven parallelliseret med

Struensee, og at det var Kabinetsstyrelsen, Schack Eath-

lou brød Staven over. Det Brud, der paa dette Punkt

var kommet imellem ham og Guldberg, maatte blive sær-

lig alvorligt, naar det gik op for ham, at det var »Her-

skabets« og Guldbergs Mening at ville blive ved med at

styre Staten ved Kabinetsordrer. Han var derfor i sin

gode Ret, naar han sluttede sig til Kronprinsen og den-

nes Venner. Intet kunde være mere uberettiget, end at

Juliane Marie senere sigtede ham for Svig og Falskhed.

Og nu endelig Kronprinsen selv. Hos ham traadte

Følelsen af den Uret, Bedstemoderen og Arveprinsen med

Guldberg som Raadgiver vilde tilføje ham, sikkert i For-

grunden, og han kunde let blive gjort klog paa, at det

var ved Ordningen af Kabinetsstyrelsen, de vilde søge at

binde Hænderne paa ham. Det kom derfor let til at staa

for ham som indlysende, hvad han hørte baade fra Schack

Rathlou og af Biilow, at den Myndighed, en klog Kabi-
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netssekretær kunde udøve, vilde være farlig for hans Magt,

medens Statsraadet, og det alene, var Herskerens natur-

lige og nødvendige Støtte. Under Indtrykket heraf har

han ikke ladet Tanken komme op i sig om, at han kunde

nøjes med at sætte Arveprinsen og Guldberg ud af Kabi-

nettet og bruge dette som Organ for sig selv. Naar Spo-

ron vilde gjøre ham viis paa, at uden Kabinetsordrer vilde

han ikke have mere at sige end »lille Mons i Slangerup«,

prellede det virkningsløst af paa ham.

Da det antiguldbergske Parti var dannet i de første

Maaneder af 1783, og der var Enighed om at oppebie

Kronprinsens Konfirmation i Paasken 1784, var der Tid

nok til at overveje, hvorledes han efter denne helst

skulde optræde for at faa Magten i sin Haand. Herom

er der da blevet forhandlet i det enkelte ved forskjellige

Forslag, som vare Gjenstand for Rettelser og Tilføjelser,

indtil Kronprinsen tilsidst havde fastslaaet og tilegnet sig,

hvad han skulde gjøre, naar Øjeblikket kom 2^). Samtidig

fik han ogsaa Eaad om, hvorledes han skulde forberede

sig til sin Regentgjerning, som for Exempel, da Bernstorfi"

ved Ludvig Reventlow, der havde besøgt ham paa Borstel,

i Juni 1783 opgav ham, i hvilke Retninger han skulde

uddanne sig ved Læsning ^°).

Haand i Haand med disse forskjellige Forhandlinger

og Meddelelser af Raad gik ogsaa Overvejelser af, hvor-

ledes det Statsraad burde sammensættes, som Kronprin-

sen skulde have til Støtte, naar han stillede sig i Spidsen

for Regeringen. Baade Schack Rathlou og Bernstorff

tilraadede ham at tilkalde Medlemmerne af det gamle

Konseil fra 1770, af hvilke dog D. Reventlow døde i

Efteraaret 1783; men Kronprinsen havde aldeles ikke

Lyst til at have A. G. Moltke med, og det blev derfor

alene Rosenkrantz, som der blev Tale om. Han blev taget

med, fordi man havde Tillid til hans Dygtighed i Sager

vedrørende Marinen, hvis øverste Styrelse mentes at være
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daarlig^'). For øvrigt ønskede Kronprinsen Stani])e og

Hutli til Statsministre, et Valg, Bernstorff fandt fortræf-

feligt. Stampe holdt han endog for uundva'rlig.

Naar der skulde ske en saadan Forandring som den,

der her paatænktes, kunde Kronprinsen og hans Venner

stole paa, at de vilde have den almindelige Stemning

for sig. Misnøjet med den daværende Styrelse var i

Stigen under det Krack, der havde rammet Handels-

verdenen, og den Forvirring i Pengeforholdene, som det

fremkaldte; der var. som tidligere nævnt, ogsaa Uvilje

over Loven af 20. Januar 1783 imod Luxus, en Lov, som

for øvrigt i Principet billigedes baade af Kronprinsen,

Schack Kathlou og Huth, og om det end ikke var meget,

der kunde vides om Prinsens Personlighed, var han dog

som den unge Tronarving Gjenstand for saa loyale Følel-

ser, at en stærk Tilslutning til ham kunde ventes. Det

maatte nødvendigvis være den almindelige Mening, at han,

naar han nu var bleven konfirmeret, burde indtage den

ypperste Plads iblandt de styrende. Selv om man paa

ingen Maade kan sige, at der fandtes en Uvilje mod de

daværende Magthavere, som i fjerneste Grad kunde sam-

menlignes med det rasende Had, der i Slutningen af 1771

føltes imod Struensee, saa var den almindelige Stemning

dog en saadan, at den maatte kunne styrke Modet hos

Kronprinsens Venner. Dette steg sikkert desuden ogsaa ved,

hvad man troede at vide om, at Hoffets Færd og Kabinets-

styrelsens Misbrug efterhaanden stødte den ene bort efter

den anden af de højt staaende Mænd. Eickstedt var helt

kommen til at staa paa det sorte Bræt, og det hed sig

endog, at baade J. G. Moltke og selv Stemann vare uenige

med Guldberg. Hoffets paalidelige Venner mentes at ind-

skrænke sig til Overhofmarskallen Schack, Kongens Fore-

læser Jacobi og Sporon.

Men trods de gode Udsigter, der saaledes vare til

Sejr, synes det at have maattet være vanskeligt at holde
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en Plan skjult, der var kjendt af saa mange, og altsaa at

hindre Regeringen i at træife sine Forholdsregler. Oven

i Kjobet havde den aabenmundede Schlanbusch sladret af

Skole paa forskjellige Steder ^2), og Dronningen var da

ogsaa bleven advaret fra flere Sider, blandt andet af Svo-

geren i Preussen. Da denne havde stor Interesse af at se

hende beholde sin Magt, var det en vigtig Opgave for

hans Diplomater i Kjøbenhavn at holde Øje med Stem-

ningen her, og hvad der fra deres Side berettedes ham,

forekom ham saa betænkeligt, at han ved et Brev af 5.

Maj 1783 i stærke Udtryk advarede hende om »endelig

at holde aarvaagent Øje med et Parti, der var ved at

danne sig, og især med dem, der omgave Kronprinsen, for

at ikke Intriganternes Ondskab skulde faa Magt med den-

nes Uskj'ldighed« ^3j_ Men hun, der kort i Forvejen havde

skrevet til ham om den Hengivenhed, Kronprinsen nærede

for hende ^*), svarede ham med overlegen Ro: »Hvad der

skulde kunne hænde mig eller beredes mig ved hemme-

lige Kabaler, der ere opfundne af ondskabsfulde Personer,

rører mig ikke, jeg selv har aldrig smedet sligt, og jeg

er sikker paa, at flere saadanne Rænker vilde falde sam-

men, før de bleve til noget« ^^). Havde hun været mere

skarpsynet, end hun var, kunde det have vakt hendes

Mistanke, at Kronprinsen kort i Forvejen havde ladet sin

Uvilje mod Planen om et Giftermaal med den preussiske

Prinsesse tydelig skimte igjennem. Denne Plan var efter-

haanden bleven ham mere og mere modbydelig , især

da det almindelig blev fortalt, at Prinsessen i Virkelig-

heden slet ikke var en Datter af Prinsen af Preussen,

men at hendes Fader var en Hr. Miiller. Han talte

derfor med Foragt om hende som Jomfru Muller eller

Prinsesse Muller. Da Juliane Marie i Februar 1783

trængte ind paa ham for at faa Forlovelsen deklareret,

afværgede han dette ved at sige, at han først maatte være

kontirmeret. for det kunde ske. Dette var Dronningen
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nødt til at gaa ind paa. og hun tik tia ogsaa Frederik den

store til at samtykke deri''^).

Der er noget forbausende ved det Flegma og den

Tryghedsfwlelse, man ser hos Dronningen ()aa (h'nne Tid,

dobbelt forbausende, naar man husker paa den opskr;em-

mede Stemning, der havde havt Magten hos hende, saa

længe Karoline Mathilde levede. Ganske den samme Tryg-

hed synes ogsaa Arveprinsen og Guldberg at have følt.

Selv om Guldberg vel vidste, at der var Planer i Gjærde,

har han indtil det sidste levet i den falske Forestilling,

at hans Modstandere ikke havde Kronprinsen med sig^^).

Naar det i Efteraaret 1783 blev lovet Biilow, at han efter

Kontirmationen skulde blive Hofmarskal hos Kronprinsen,

eller naar Godske Moltke i December blev gjort til Ele-

fantridder, kan det være sket for at knytte disse Mænd
til Hoffet, hvad rigtignok ikke lykkedes for Biilows Ved-

kommende; men til Sikkerhedsforholdsregler mærker man

intet. Derimod lagdes der en omhyggelig Plan for, hvor-

ledes det efter Kronprinsens Kontirmation og Indtrædelse

i Statsraadet kunde være muligt at binde ham saaledes.

at han blev et Redskab for Herskabets og Guldbergs

Styrelse.

Hvad der blev bestemt, var da, at Guldberg *) og Ste-

mann skulde træde ind i Statsraadet. og at Rosencrone

skulde have fuld Stemmeret i dette. Derved mentes Fler-

tallet her at komme til at staa paa Kabinettets Side.

Men, spørger man, naar Guldberg traadte ind i Statsraa-

det, hvorledes vilde det da gaa med Kabinettet? Forhol-

det skulde ordnes saaledes, at han vedblev at være Stats-

sekretær og derved beholdt en Hoveddel af Kabinetssa-

gerne, nemlig, hvad der vedrørte almindelige Foranstalt-

*) Som det vil erindres, var denne i December 1780 bleven ud-

nævnt til Statsminister, men uden endnu at have Sæde i Stats-

raadet.
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ninger, det vil sige »saadanne, som omfattede hele Klasser

af Ting eller Personer« ^^). Derimod skulde den anden

Hoveddel af Kabinetssagerne, nemlig hvad der angik »en-

kelte Foranstaltninger, være sig enkelte Ting eller enkelte

Personer«, ligge under Sporon, der skulde være Gehejme-

kabinetssekretær hos Kongen og Kabinetssekretær hos

Kronprinsen. Altsaa, Kabinettet skulde bevares i sin

fulde Udstrækning, og, naar der ved Sammensætningen af

Statsraadet formentlig var sørget for, at Kronprinsen ikke

kunde beherske det, saa vilde man indrette det saaledes,

at det samme heller ikke kunde blive Tilfældet ved

Kabinettet. Vistnok skulde dette i Fremtiden være i

hans jApartements«; men det var Kongens Vilje, der

her skulde adlydes, og den skulde erfares ved Arveprin-

sen og Kronprinsen. Aabenbart var det da Haabet, at

den unge uerfarne Kronprins vilde kunne vænnes til at

adl3^de, hvad Arveprinsen (og Dronningen) efter Samraad

med Guldberg fremstillede som Kongens Vilje, og dette

skulde expederes af Guldberg og Sporon, eftersom det

hørte ind under den enes eller den andens Omraade.

Statsraadet vilde man gjøre til et af Arveprinsen og Guld-

berg behersket Eedskab, som kunde bruges ved Siden af

Kabinettet, naar det holdtes for ønskeligt. Hvorledes og-

saa med Hensyn til det Arveprinsen mentes at skulle være

E[ronprinsens Formynder, derom vidner det Træk, at alle

Extrakter eller Forestillinger fra Kollegierne skulde til-

sendes ham tre til fire Dage, før de kom frem i Stats-

raadet, for at han i den Tid kunde gjennemgaa dem med

Kronprinsen ^^).

Dette var, som enhver kan se, et højst forunderligt

Maskineri, der kunde give Anledning til en Række bitre

Stridigheder saa snart Kronprinsen vilde gjøre sin Vilje

gjældende; men man var naiv nok til at tro, at han

kunde holdes nede til ikke at ville det. Hverken Juliane
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Marie eller Giildberg havde den fjerneste Forestilling om.

hvordan han i Virkeligheden var.

Imidlertid nærmede Dagen til Konfirmationen (4.

April 1784) sig med stan-ke Skridt. Sjiel.len eller aldrig

har vistnok et sextenaarigt ungt Menneske maattet be-

rede sig til denne Handling under saadanne Forhold som

Kronprinsen her. Var det muligt for ham paa et Tids-

punkt, hvor der maaske forestod en ligefrem Kamp om
Eegentmagten, og hvor alskens Forestillinger om Opgaver

for Statsstyreisen krj^dsede sig i det unge Hoved, at holde

Tankerne 'samlede ved Konlirmationsundervisningen! Og
hvorledes kunde han være tilmode paa selve Konfirma-

tionsdagen? Har han virkelig, da han stod der paa Kirke-

gulvet, kunnet glemme alt andet for Betydningen af det

Løfte, han skulde afgive? Efter hvad Ludvig Reventlow,

der var tilstede, har fortalt, var det dog paa en meget

tiltalende Maade. han aflagde det''").

Men Dagen var fra Magthavernes Side ikke bestemt

til alene at være en religiøs Festdag. Enkedronningen

overgav paa den Dag Prinsen en lang egenhændig Skri-

velse om, hvorledes han skulde optræde, naar han nu,

efter hvad der var bestemt, fik Sæde i Statsraadet. Denne

Skrivelse var affattet i meget venlige, man kan gjeme

sige kjærlige Udtryk. Hvad Indholdet angaar, var den

aabenbart helt igjennem hendes eget Værk. Derimod kan

hun næppe have affattet den. som den foreligger; dertil

skrev hun altfor daarligt Dansk. Formodentlig har hun

skrevet den paa Tysk, og den er da bleven oversat enten

af Jacobi eller af Guldberg, rimeligvis af den sidste. Men

forøvrigt er der ogsaa den Mulighed, at hun kan have

skrevet den selv paa sit daarlige Dansk, og at den helt

igjennem er bleven rettet af en anden.

Meget af, hvad Juliane Marie indskærpede den unge

Prins, var saa at sige selvfølgelige gode Raad ; men ved

Siden deraf kjender man ogsaa Træk, der ere hentede fra
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de sidste tolv Aars Styrelse. Meget betegnende for hende

er den Selvfølelse, der gaar igjennem Aktstykket. Hun

taler som den kyndige Regentinde, der siger, at, hvad

hun her skriver, det er, hvad hun har optegnet med sin

Erfaring nu i 30 Aar. og hun tilføjer, at, hvis de Grund-

sætninger, som hun udtaler, havde været fulgte, vilde mange

Ulykker være > undflyede«. ^> Kongen«, skriver hun saa vi-

dere, »har nu i de sidste 12 Aar været saa god at følge

dem, og den Allerhøjeste har velsignet dem«. Vigtigst er

det dog at lægge Mærke til, at hun slet ikke taler til

Prinsen som til den, der skal være Regenten. »Jeg og

din Onkel«, siger hun, har omhyggelig vaaget over Sou-

veræneteten. Du maa nu hjælpe os herefter«. Paa samme

Maade taler hun om, at han maa hjælpe dem med at

vedligeholde, hvad der var gjort for at fremme Rigets

Opkomst. Med andre Ord, han skal være den underord-

nede. Det passer godt til en saadan beskeden Stilling,

at hun raader ham til i de første Aar at være varsom

med selv at ville og sige sin Mening. »Bliv«, skriver

hun, »vel underrettet om, hvad Kongen vil og maa be-

fale, men tænk aldrig, at Du kan alene gjore, hvad Du
skal gjore«.

Naturligvis flnder man ikke i Skrivelsen den svageste

Antydning af, at hun mener, at hendes og Arveprinsens

overlegne Del i Styrelsen nogensinde kan ophøre. Det

var aabenbart deres Tanke, at, som de nu indrettede Sty-

relsen, saaledes skulde den vedblive at gaa, saa længe

Kongen lejrede. Og sligt var Guldberg gaaet ind paa!

Man kan kun til Nød forstaa hans Standpunkt i Begyndelsen

af Tidsrummet, da Kronprinsen var mindreaarig ; men det

bliver endnu uforsvarligere, efter at denne nu var voxen.

Enten har han med sin svage Karakter ikke vovet at have

en anden ]\Iening end Dronningen, eller han, der var stærk

i at lave Theorier, har dannet sig en Opfattelse af, at det

skulde v;vre det samlede Kongehus, der (med ham selv
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sum den eneste paalidelige Kiiadgiver) skulde regere for

Kongen under dennes Sindssyge. At han, der troede, at

lian sad 2>i Sandhedens og Visdommens Skjød«, har ment,

at der kun paa den Maade kunde styres ti' Gavn for Lan-

<let, kan der ingen Tvivl vivre om.

Tanken om et fadles Forniynderskah af alle de kon-

gelige træder dog maaske endnu klarere frem i et Brev.

som Juliane Marie samme Dag lod Kongen give Kron-

prinsen. I dette ved sin Guldbergske Stil meget karak-

teristiske Brev hedder det blandt andet: »Hold Dig i alle

Ting til min Moder og Broder: hidtil har vi været tre

som eet, og nu vil vi lire være som eet! og Du vil. min

elskelige Son, thi Du er det< . Hertil var saa fojet den

ligeledes betegnende Meddelelse, at Kongen havde befalet

Guldberg daglig at gjøre ham rede for alt, hvad der laa

under hans Embede, »paa det Du paa det nojeste indser,

hvad jeg beslutter«.

Den Besked, Kronprinsen her hk om den Holdning,

han havde at indtage i Fremtiden, var, som man ser, ty-

<lelig nok. og den gav man ham umiddelbart efter Kon-

hrmationenl Det var strax efter, at denne Handling var

fuldbyrdet, og da Familien bagefter samledes i et af Slot-

tets Gemakker for at ønske ham til Lykke, at Dronningen

kaldte ham og Arveprinsen ind til Kongen, og at Guld-

berg der oplæste Skrivelsen for ham. Vilde Juliane Marie

og Arveprinsen da, fristes man til at sige, udslette hvert re-

ligiøst Indtryk, som den unge Prins kunde have faaet ved

KonhrmationshandlingenV Visselig ikke. Men de havde

aabenbart i deres utrolige Kortsynethed bildt sig ind, at

han saa lidt havde nogen Anelse om, hvad han kunde

kræve, at han vilde finde en underordnet Hjælperstilling

hos dem at være den ene rette. Indtrykket af Kortsynet-

heden, for ikke at sige Dumheden, stiger imidlertid, naar

man lægger Mærke til, at det var den sindssyge Konge,

de lod skrive saaledes til ham. De maatte kunne sige

47
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sig selv, at han lige saa godt som de vidste, at Faderen

var aldeles ude af Stand til at have nogen Mening om,

hvad der stod i Brevet, og at det var dem, der havde

lavet det altsammen. Og hvad maatte han saa sige, naar

han i det samme Brev læste følgende: ^Yæv en god Kri-

sten .... da skal den Guds Aand, der styrer Dig, sige

Dig, hvad jeg og Du og hele Landet skylder min Moder

og min Broder, hvad de har været og er for Os, og hvor

aldeles ikke enten jeg eller Du nogensinde kan gjengjælde

det«. Hvorledes kunde han, der maatte se Bedstemoderen

og Arveprinsen bag hvert Ord i Brevet, opfatte en saadan

Skrivelse som andet end baade den modbydeligste Selvros

og det mest nærgaaende Forsøg paa at sætte snævre

Skranker for ham selv ^^) ?

Det kunde ikke svække Indtrykket af denne paafal-

dende Konfirmationsgave, at hans Apanage blev forhøjet,

og at Kongen forærede ham Odsherreds Krongods ligesom

ogsaa 1000 Rdlr. om Aaret til Vedligeholdelse af det lille

Marienlyst Slot, som Juliane Marie nogle Aar tidligere

havde overladt ham. Hvad han oplevede paa sin Konfirma-

tionsdag. kunde kun styrke ham i Forsættet om at gjore

Ende gaa den daværende Styrelse.

Samtidig gav Konfirmationen Lejlighed til forskjellige

Personalforandringer og Belønninger. Eickstedt blev hæ-

dret med Overkammerherrenøglen ; men med det samme

fik han til sin store Forskrækkelse Afsked fra sine for-

skjellige Stillinger, altsaa ogsaa som Statsminister. Det

var Virkningen af det Brud, der var kommet imellem ham

og Hoffet. En meget stor Pension (7000 Edlr.j var dog

et ganske godt Plaster paa Saaret. Biilow blev efter

Løfte gjort til Hofmarskal hos Kronprinsen, foruden at

han avancerede til Kammerherre, og nu fik ogsaa Guld-

berg, Stemann og Eosencrone Sæde i Statsraadet (6. April).

Endelig bleve Enkedronningen og Arveprinsen ikke glemte.

Som Vidnesbyrd om Kongens »Erkjendtlighed og Tak-
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nemmeliglied« blev Godset Friederichsruhe i Holsten skjæn-

ket hans Moder, og Broderen tik Godset Hatterau i samme
Landsdel. Begge Ejendomme vare meget betydelige. Da
det i Virkeligheden var dem selv, der tildelte sig disse

Godser, have vi her et frastødende Exempel paa Egen-

nytte hos dem.

Efter Konfirmationen var der nogle Dages Stilhed.

Man ser blot Juliane JMarie skynde sig med den 9. April

at minde Kronprinsen om hans Lofte, at han efter Kon-

tirmationen vilde samtykke i, at Forlovelsen med den

preussiske Prinsesse blev deklareret; men herpaa svarede

han ikke. Han havde andet for.

Den 14. April kom nemlig den vigtige Dag, da han

for første Gang skulde deltage i Statsraadets Forhandlin-

ger. Efter almindelig Skik var der forst om Formidda-

gen deliberativt Statsraad. i hvilket Kongen ikke deltog,

og hvor der blev drøftet nogle Sager uden større Betyd-

ning. Men om Eftermiddagen efter Taffelet skulde det

Statsraad holdes, hvor Kongen var tilstede. Det var i

dette, at det Slag skulde leveres, hvortil Planen var lagt

saa omhyggelig. Her stod da den sextenaarige Kronprins

midt i en Forsamling, af hvis Medlemmer han havde

Schack Eathlou og Thott, (hvilken sidste maa være bleven

indviet i Planen), paa sin Side,' men som for øvrigt for-

uden af Arveprinsen bestod af Godske Moltke og de tre

nye Statsraadsmedlemmer Stemann, Guldberg og Kosen-

crone. Det forbløffede ham dog ikke, at Overtallet altsaa

langt var paa den anden Side. Da Forhandlingen skulde

begynde med, at de nye Statsministre overrakte Kongen

deres skriftlige Ed, rejste han sig og afbrød dem, idet

han bad Kongen tillade ham at oplæse det, han havde at

forelægge. Og saa oplæste han en Indstilling om, at Ka-

binettet skulde ophøre, hvorved Statens ^^publique Affairer

kom igjen paa den Fod, de altid havde været indtil nu paa

fjorten a femten Aar, og hvorved ogsaa Hensigten af Fur-

47*
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ordningen af 13. Februar 1772 blev opnaaet«, fremdeles

om, at Bernstorff og Rosenkrantz samt Hiitli og Stampe

maatte faa Sæde i Statsraadet. Han udbad sig en Reso-

lution herom og tillige en Ordre til Kancelliet, som sva-

rede dertil. Da han derefter bad Kongen om at under-

skrive, og denne mekanisk vilde gjore det, foer Arveprin-

sen op og vilde hindre det; men Kronprinsen satte sig

ud over hans Indvendinger og lik de nudvendige Under-

skrifter. Saa var det imidlertid blevet den befippede

Konge for meget, han styrtede ud af Doren, og Arveprin-

sen fulgte efter ham til hans indre Gemakker, idet han

slog Døren i efter sig og skjød Skodden for. Kronprinsen

maatte altsaa i Øjeblikket tabe Faderen af Sigte; men
han havde hans Underskrift paa de vigtige Dokumenter.

Nu vendte han sig da til Statsraadet og meddelte Moltke,

Guldberg, Stemann og Rosencrone, at Kongen ikke mere

havde Brug for deres Tjeneste, og at de altsaa havde at

søge deres Afsked. Ingen af dem knj'ede dertil, de bøjede

sig uvilkaarlig for Tronarvingens Ret til at sige det af-

gjørende Ord.

Hermed var Statsraadet forbi, og Kronprinsen søgte

atter at faa Kongen i Tale. Doren til dennes Gemakker

var spærret for ham: men et Par Hofmænd, som han

havde ladet tage Plads i den saakaldte Eremitage, en Sal,

hvorfra man kunde komme til Kongens Værelser, havde

forment Arveprinsen at faa tilkaldt andre , og da denne

derefter vilde prove paa at fore Kongen til Enkedronningen,

tomede han i Eremitagen sammen med Kronprinsen, der

var ilet derhen. Denne vilde have Faderen til at vende

om, og da saa Arveprinsen i sin Forbitrelse greb fat i

ham, folte den hidsige Mand sig pludselig ikke ganske

blidelig hensat i den anden Ende af Værelset. En af de

tilstedeværende var paa denne indgribende Maade kommen

Kronprinsen til Hjælp, og saaledes var Forsøget paa at

faa Kongen fort til Enkedronningen slaaet fejl.
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Hernit'd vare i A'irkelightnk'n de al'gji»reiuio Ujttriii til

Ende. Baade Juliane Marie og Arveprinsen, der begge

vare i den yderste Ophidselse, gav rigtignok denne Luft i

de stærkeste Udtryk, Dronningen blandt andet ligeoverfor

selve Kronprinsen; men de maatte fole deres Afmagt og

endog deltage i et Bal, der fandt Sted samme Aften.

.\rve})rinsen dansede ved den Lejlighed med den tretten-

aarige Prinsesse Louise Augusta, ligesom han 12 Aar tid-

ligere havde danset med hendes Moder paa det Bal, der

gik forud for dennes Fængsling. Dengang begyndte han

sin politiske Rolle som Deltager i Planerne mod Moderen,

nu betegnedes Afslutningen af hans oti'entlige Liv ved

Dansen med Datteren, der i sit Indre jublede over. at han

var bleven styrtet.

Man kan næppe tænke sig en Regeringsforandring

ske mere i en Haandevending, end Tilfældet var her.

Der behøvedes blot en bestemt Optræden af Kronprinsen

i 8tatsraadet. saa laa alle Dronningens og Guldbergs Pla-

ner magtesløse paa Jorden. Men un;egtelig afhang alt

af, at Kronprinsen optraadte med den Sikkerhed og Ro,

som han her viste, og han har derfor fuldt fortjent de

Lovtaler, hans Holdning ved denne Lejlighed har været

Gjenstand for. Hans Tilhængere havde faaet at se, at de

helt kunde stole paa ham, og at de Ængstelser, de havde

havt for, hvorledes det skulde gaa. havde vædret ugrun-

dede *2). Der blev heller ikke Brug for forskjellige Befa-

linger, som han havde ladet Kongen udstede til de mili-

tære Myndigheder i Kjobenhavn for det Tilfælde, at deres

Optræden blev nodvendig^^).

Som det foregaaende vil have vist, havde Bernstorff

kun ved Breve kunnet virke med til Forberedelserne af

Begivenhederne 14. April. Men foruden at en Rejse af

ham til Kjobenhavn vilde have vakt stor Mistanke og bare

været til Skade, saa laa han i Marts og i Begyndelsen af

April 1784 syg af sin vante svære Plage, Gigten. Nu
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efter den 14. April trængtes der imidlertid liaardt til, at

han kom til KjøbenhaTn saa hurtig som muligt, og den

14. April endte ikke, uden at Kronprinsen sendte ham
Meddelelse om, at han atter yar optaget i Statsraadet, og

indtrængende bad ham om at komme, saa snart det lod

sig gjore. Sygdommen holdt dog ved, saaledes at han

forst naaede til Kjobenhavn den 1. Maj.

Naar han i et Brev til Ditlew Eeventlow (9. Februar

1783) havde udtalt Haabet om, at man vilde optræde med

Mildhed og Maadehold, kom det ganske til at gaa saale-

des efter Sejren 1784. Iblandt de Mænd, der hørte til

Kongens] Omgivelser, fjernedes selvfølgelig Overhofmar-

skal Schack og Kongens Forelæser Konferensraad Jacobi

fra deres Stillinger som saadanne, og Sporon vilde Kron-

prinsen ikke mere have om sig. Arveprinsen selv, der

ikke havde L^st til at sidde som Medlem af Statsraadet.

efter at Vejen til at spille en Eolle helt var spærret for

ham, bad Kongen om at fritage sig for den Byrde, der

»stedse havde tynget paa hans Skuldre«. Alle de, der

fjernedes, bleve naadig behandlede. Guldberg f. Ex., der,

idet han efter Befaling bad om Afskedigelse, ikke havde

undladt at gjøre opmærksom paa, at han intet ejede, og

at han havde 6 Børn. blev efter kort Tids Forløb gjort

til Stiftamtmand i Aarhus paa forbausende gunstige Vil-

kaar. Han tik 2500 Edlr. om Aaret foruden den fulde

Stiftamtmandsgage. Saa langt var det fra, at Kronprin-

sen vilde gjøre ham ansvarlig for Misbrugen af Kabinets-

ordrerne^*), og det er tillige et af de mange Vidnesbyrd,

man har om, at Guldberg personlig var agtet som en

brav og hæderlig Mand. Lad os tilføje, at han heller

ikke kom til at vise sig Kronprinsens Godhed uværdig.

Havde han kun været en tarvelig Statsmand, blev han,

som der maaske senere vil blive Lejlighed til at omtale

nærmere, en udmærket Stiftamtmand.

Kronprinsen havde gjort sit Omva^tningsskridt uden
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at behttve at sji'tti' don alinindolirro Steniniiifr i Bova-frelse;

men om der end, som tidligere er sagt. ingenlunde havde

været noget almindeligt Had imod den faldne Styrelse,

saa fandt hans bestemte Optræden dog en levende Til-

slutning, og den Folelse, at han var den na^rmeste til

at styre for sin sindssyge Fader, paatrængte sig strax

alle. Lys^ Forhaabninger om Bedring i, hvad man med
mere eller mindre Grund klagede over. kom let op ved

en saadan Lejlighed. Intet Under altsaa, at han blev hilset

med Jubel, naar han i Dagene efter den 14. viste sig-

paa Kjøbenhavns Gader.

Hvorledes hans Forhold til Statsraadet vilde komme
til at udvikle sig, skulde først Fremtiden vise. Det var

klart, at han i det vilde komme til at beklæde den For-

mandsstilling, som Arveprinsen hidtil havde havt. Da det

imidlertid ikke alene kunde blive Statsraad og Kollegier,

der tik Retten til Initiativet, men dette baade med Hensyn

til almindelige Love og ved mange enkelte Befalinger nu

som altid under Enevælden maatte kunne tages af Kongen

personlig, saa vilde det fra dette Øjeblik af blive Kron-

prinsen, der kom til at udøve det i sin sindssyge Faders

Navn. Dette blev ogsaa ligefrem udtrykt i et Reskript

til ham. som han lod Kongen undertegne selve den 14.

April. Efter at det her først var udtalt, at Kabinettet

ophævedes, befalede Kongen, at alle umiddelbare og di-

rekte Befalinger, som han herefter vilde finde for godt at

udstede, skulde forelægges ham til L'nderskrift af Kron-

prinsen og kontrasigneres af denne. Altsaa, ingen Befa-

ling af ham var gyldig, med mindre den tillige var under-

skrevet af Kronprinsen. Taget efter Ordene var dette et

flagrant Brud paa Kongeloven; men det var et Brud, der

var ganske nødvendigt, og hvis Berettigelse derfor alle

have erkjendt. Naar Kronprinsen herved tog det souve-

ræne Initiativ i sin Haand, saa overtog han imidlertid

med det samme Ansvaret for Styrelsen. Tidspunktet var
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saare vigtigt. Landboreformsporgsmaalet var rejst saa

stærkt i Litteraturen, og den almindelige Opmærksombed,

det havde vakt, var saa stor, at dets Løsning ikke kunde

udsættes. Forholdet til Norge, hvad dettes Komforsvning

angik, kunde ikke blive, som det havde været; man stod

midt i et økonomisk Krack. og Finansernes Tilstand var

truende: endelig var der et almindeligt aandeligt Eore i

Europa, der vakte Kritik paa forskjellige Omraader. Altsaa

en Mængde Opgaver trængte sig frem. Mægtede da den

pur unge Kronprins og Statsraadet. der var sammensat af

vistnok k3'ndige og erfarne, men tillige paa vigtige Felter

lidet enige Mænd, at luse dem '? Selv om det var et Gode.

at den vilkaarlige og ulovlige Kabinetsstyrelse var for-

svunden, og at en Eegering var fjernet, der vitterlig stod

magtesløs overfor vigtige Opgaver, som ikke kunde af-

vises, vilde saa den nje Eegering bedre kunne lose disse ?

Man havde faaet Bernstorff; men hvem var der ellers i

>Statsraadet, som der kunde ventes et frisk og betydeligt

Eeformarbejde af? Udsigterne vare tilsyneladende ikke

lyse. Og dog skulde der blive udrettet et stort og i mange

Henseender lykkebringende Arbejde. Det næste Bind skal

vise, hvorledes dette skete.
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Forkortninger.

Ap, Arveprinsen.

B. til R. Bernstorff til D. Reventlow.
Dep. Depeche.
D. L. Danske Lov.

D. M. Danske Magasin.
Extr. Fink. Extraordinær Finanskommission.
F. Forordning.
Fink. FinanskoUegiets Forestillingsprotokol.

Gehark. Gehejmearkivet.
Gen. Pr. Generalitetets og Kommissariatets Forestillingsprotokol.
Gtk. Generaltoldkammeret.
H. T. Dansk historisk Tidsskrift.

Isl. L. S. Lovsamling for Island.

Kabo. Kabinetsordre.

Kane. Danske Kancelli.

Kk. Kommercekollegiets Forestillingsprotokol.

Levetz. Stiftamtmand Levetzaus Indberetninger i Norsk Rigsarkiv.
Medd. fra Rkark. Meddelelser fra Rentekammerarkivet.
N, H. T. Norsk historisk Tidsskrift.

N. K. Norsk Kammer.
N. L. Norske Lov.

N. Rark. Norsk Rigsarkiv.

N. Rk. Norske Rentekammerforestillingsprotokol.
N. S. Norske Sager.

Oskd. Overskattedirektionens Reskripter. Resolutioner o. s. v.

Provark. Provinsarkiv for Sjælland.

R. Reskript.

Rark. Rigsarkivet.

Rk. Dansk Rentekammers Forestillingsprotokol.

S. R. Schack Rathlou.

Schim. Pap. Schimmelmannske Papirer.

Schum. P. C. Schumacher.
Sjæll. Tegn. Sjællandske Tegneiser.

Skatk. Skatkammerets Forestillingsprotokol.

T. K. Tydsk Kancelli.

T. KkolL Tysk Kommercekollegium.
T. S. Tyske Sager.

Alle Breve til og fra Schack Rathlou findes i Arkivet paa
Ravnholt. De Bernstorffske Breve . der ere fra forskjellige tyske
Herregaardsarkiver, ville forhaabentlig om kort Tid blive udgivne
af Dr. A. Friis. De danske diplomatiske Depecher findes i Uden-
rigsministeriets Arkiv; de fremmede Depecher ere fra vedkom-
mende Landes Arkiver. De andre utrykte Aktstykker ere, for saa-
vidt ikke noget særligt angives om dem, fra Rigsarkivet i Kjøben-
havn. Hvor der henvises til tidligere Bind af dette Værk, angives
Bindet kun ved et Romertal.



Første Bog,
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*) Dep. af '2b. Januar 1772 til St. Saphonn, Statsafsending

Warschau.
'^) Hvis man kunde tro, hvad Osten selv har sagt, havde han

afgjørende Indflydelse paa, hvem der blev tilkaldt (Dep. af 25. Ja-

nuar til St. Saphorin); men han har for megen Lyst til at prale

til at man kan stole derpaa.

^) Arveprinsens Kalender. (Rark.)

*) IV, 2. S. 10.

5) Smstds. S. 21.

6) Se IV, 2, 357, hvor hans karakteristiske Svar er aftrykt. Det

vigtigste, der er skrevet om S. R., er en Afhandling af Provst L.

Koch i H. T. 6. R, IV. der giver en meget fortjenstfuld Skildring

af ham som Statsmand.

') IV, 2, 97.

*) Dep. fra Osten af 25. Januar 1772 til St. Saphorin.

^) Se herom Arneth: Gesch. Maria Theresias, VII (Wien

1876) S. 3 ff.

'») IV, 2, S. 25 .

") IV, 2, S. 353.

1-) Se om denne Sag min Afhandling om den Guldbergske

Kabinetsstyrelse i H. T. 7. R., S. 226, Note.

13) I Sammenligning med denne Udvidelse havde det mindre

at sige, at det ikke fik den Ret til paa egen Haand at afgjøre for-

skjellige løbende Sager, som Konseillet havde faaet ved Reskr. af

26. Februar og 8. Marts 1768 (IV, 1, 282 og Medd. fra Rkark.

1873, S. 17).

>*) Saaledes Johan Bulow. Se H. T. 7. R. II, 531.

15) Indlæg til F. af 13. Febr. 1772 (Rark).

1«) IV, 2, 25.

1') Johan Bulows Dagbog i Rark. S. 111, 29. Novbr. 1786.

Biilow meddeler her S. R.s Fortælling til ham herom. Om Ju-

I*
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liane Maries Benskade se ogsaa Arveprinsens Kalenderoptegnelser

fra 1772, 2. og 29. Februar.

'8) Der kan i denne Forbindelse mindes om et Brev fra Juliane

Marie til S.R. af 4. Okt. 1773, hvori hun skriver, at Ap. havde befrie

Landet for at komme under Aristokratiet saavel som under De-

spotiet.

1^) IV, 2. S. 359.

2°) Dep. fra Dreyer, der var Chargé d'aff. i Petersborg, af 16.

Marts 1772.

21) Brev til Reverdil af 28. Febr. 1772.

22) Se om den mine Afhandlinger om Brevvexlingen mellem

hende og Frederik II. H. T. 6. R. V, 483 ff. og 7. R. II, 46 ff.

23) Se IV, 2, S. 281.

2*) Smstds. S. 282.

25) Jvf. smstds. S. 353.

26) Lejlighedsvis hører man. at han i Maj 1772 havde det

Uheld, at han paa en Ridetour i Charlottenlund mødte et Par Heste,

der løb løbsk, og at han derved fik en Forskrækkelse, der gav sig

Luft ved stærke Skrig (Brev fra B. til R. 22. Maj 1772).

27) Kabo. af 24. Febr. 1772.

28) IV, 2, 421.

Andet Kapitel.

^) Breve fra Fru Gåhler til ham af 5. og 21. April og 22. Juni

1772.

2) Samling af Kabo. til Fink. 1772—1778 (Rark). En lignende

Skrivelse har man fra S. R. til Oskd. af 26. Febr. 1772 (Oskds.

kgl. Reskripter osv. 1772 og 1773).

3) Man kan ogsaa se Thott mundtlig give Ordre til det første

]\Iedlem i Fink. J. Skeel om en Betænkning af Kollegiet (Fink.

1772, .S. 722).

*) Det synes ogsaa, at der i det deliberative Statsraad kan

have været Stemning for, at der skulde udstedes et eller andet

Kongebud, og at det da er blevet tilmeldt vedkommende Kollegium

igjennem det af dettes Medlemmer, der havde refereret i Statsraadet,

hvorefter da Kollegiet har affattet den fornødne Forestilling, der

derpaa er vendt tilbage til endelig Behandling og Afgjørelse i

Statsraadet paa vanlig Vis (Fink. 18. Novbr. 1772).

5) Dette fortæller Johan Biilow i sin Dagbog 29. Novbr. 1786

efter Meddelelse af S. R.
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«) Se ovenfor IV, 2, 330.

') J. Grundtvigs Afhandling om ham i H. T. 5. R. I.

») IV. 2, 416 f.

') De lindes i liendes Breve til Fru Bjelke i Documents re-

latifs å l'histoire de la Russie, vol. XIII.

'<>) Dep fra Dreyer i Petersborg 10. Marts 1772.

") Dep. af 25. Januar til Dreyer.

*-) Dep. af 25. Januar til St. Saphorin i Warschau .

•») Dep. til Dreyer af 28. April 1772.

'*) Apostille til Dep. af 16. Juni 1772.

^^) Snistds.

'«) Gen. Pr. 9. og 16. Juli 1772.

'^) Kabo. af 3. Novbr. og 28. Decbr. 1772.

>8) H. T. 6. R. III, S. 732.

>9) IV, 2, 303.

-°) Det omtales i en Dep. fra Osten til Afsendingen Ahlefeldt

i Haag af 11. Aug. 1772. hvor det dog hedder, at et saadant Skrift

staar for lavt til, at nogen Gjendrivelse behøves.

^1) D. M. 5. R. III. 23.

") R. af 27. Maj 1773.

«») Kabo. af 10. Februar 1772.

") Kgl. Resol. af 19. Febr. 1772 i Gen. Pr. med tilhørende

Forestilling af 18. Febr. Derved ligger Eickstedts Oversættelse af

de tyske Konimandoord, dateret 3. Febr. med Kongens Underskrift.

Motivering findes ikke. Forelæggelsen af dem maa have fundet Sted

i Kabinetsraadet og har her selvfølgelig havt Arveprinsens og

Enkedronningens Samtykke; men selv om det er muligt, at Guld-

berg har staaet bagved og havt Del i, at Forslaget blev gjort, maa
Eickstedt nu staa som den, der har Æren af at have bragt Sagen

frem for Kongen. Jvfr. H. T. 6. R. IV, S. 47.

-*) C. P. Rothe, der i høj Grad sympathiserede med Reformen,

har kritiseret Kommandoordene i et lille Skrift om dem (1773).

-«) H. T. 4. R. II, S. 738.

Tredje Kapitel.

'") Om denne hele Sag se Depp. til Hoogland af 18. April og

4. Juli, til Johnn i Lissabon af 5. Maj, til Dreyer i Petersborg af

30. Juni, til Blonie i Paris af 14. Juli og til Juel i Madrid af 11.

August 1772.
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2) Se om denne IV. 1, 136.

3) Se om denne IV, 1, 79.

*) Depp. fra Dreyer af 4., 7. og 14. August og A. J. Hjelt:

Sveriges stållning till utlandet narmast efter 1772 års

statshvalfning (Helsingfors 1887) S. 27.

5) Depp. fra Dreyer af 1. og 18. September. Noget lignende

ytrede Panin til den engelske Statsafsending . Hjelt anf. St. S. 5.3.

6) Hjelt anf. St. S. 52.

') Dep. til Giildencrone af 22. August.

8) Samme Dep. og endvidere Depp. til Dreyer af 22. og 25.

August.

9) Disse Vota findes aftrykte i D. iM. 5. R. IV, S. 194 tf.

^^) Dep. fra Osten 5. Sept. til Giildencrone: ^>Vor Politik er

ikke offensiv, vi ønske ingen Erobringer og ingen Udvidelse af vort

Landomraade,« jvfr. Dep. til Dreyer af 14. Sept. om, at de hand-

lende Nationer stedse frygtede en Forening af Landskaberne paa

begge Sider Sundet. For saavidt Traktaten af 13. Decbr. 1769

skulde kunne synes at stride mod den Sætning, at Regeringen i

Kjøbenhavn ikke siden 1720 havde havt Planer imod Sveriges In-

tegritet, henvises til, hvad der er sagt IV, 1. 141— 142.

") Se Nordisk Universitets Tidsskrift VII, 4, 6 og Y.

Nielsen: Gustav III's norske Politik N. H. T. 2. R. I, S. 7.

'-) Geijer: Gustaviauske pappern: I, 230 ff. Efter Odhner
Sveriges polit. hist. under Gustaf III's regering I, 90, var

det i April 1772, at disse Optegnelser bleve nedskrevne.

^3) Apostille en clair til Dep. fra Giildencrone af 22. August

1772.

1*) Dep, af 25. Aug. 1772, jvfr. Y. Nielsen anf. St. S. 10—11.

^=) Der var for øvrigt i Forvejen et hvervet dansk Regiment,

Regimentet Delmenhorst, deroppe. At man ikke kaldte det ned. er

en Selvfølge.

16) IV, 2, 75.

") Pakke norske Breve til E. Schimmelmann (Rark).

18) Fink. 24. Febr. og 28. Febr. 1772.

"j Smstds. 27. April 1772.

20) Fink. 5. Aug. 1772.

21) Smstds.

22) Se f. Ex. Fink. 21. Oktober 1772. hvor dette omtales for

Skiens Vedkommende.
23) Fink. 14. Febr., 30. Marts og 29. Juli 1772 (N. K.).

2*) Breve til Fink. af 22. Juli og 1. Aug. 1772.

-5; Fink. N. K. 2. Septbr., 28. Septbr., 29. Septbr., Plakater af

19. Novbr., 5. og 8. Decbr. 1772. Der nævnes i Plakaten af 5. Decbr.
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ogsaa 1 '^ pr. Tonde Jordæbler (Kartofler?), der førtes derop indtil

31. Januar 1773. og 8 |i pr. Tonde, der fortes dertil fra 31. Jan. til

31. Maj 1773.

-'^) At det var store Summer, der gik med til at forsyne Norge
med Korn i de første Aar af Halvfjerserne. viser p'orest. af Finans-

kommissionen 2. April 1784, hvor det hedder, at der i 1772—74
til Magasinkorn, som for Størstedelen sendtes til Norge, blev brugt

86.5888 Rdl., hvoraf kun ganske lidt igjen kom tilbage i den kon-

gelige Kasse.

-") Af den for Numsen som Statsafsending i Rusland udstedte

Instrux af 25. Juli 1772 ser man. at heller ikke de Bestemmelser

vare blevne udførte, som Traktaten havde indeholdt om, at Rus-

land skulde yde Skibstømmer til 12 Linieskibe og fri Udførsel af

en Del nødvendige Skibsgjenstande.
"-*) Se herom Dep. fra Osten til Giildencrone af 2. Dec. 1772.

-*a) Om denne se min Danmark-Norges indre Histori e

1660-1720 n. S. 42—43. Tanken om Indretningen af en Slotslov

var ogsaa oppe 1774, da en Kabo, af 22. Jan., underskrevet af

hele Statsraadet. gav Dske. Kane. Ordre til at indgive Forslag derom.

Der kom imidlertid intet ud deraf.

^3) Se D. M. 5 R. IV S. 193 ff. Det maa have staaet i Forbindelse

med det af Arveprinsen fremsatte Forslag, naar der 5. Septbr. 1772

blev sendt Prinsen af Augustenborg en Kabo. om, at Kongen øn-

skede at tale med ham om en Sag af fælles Interesse.

30) Se IV, 1, 79.

31) IV, 2, 244.

32) Brev fra Karl af Hessen til S. R. af 28. Juli 1772.

33) Breve fra samme til samme af 29. Febr.. 7. og 21. iMarts

(De to sidste findes i D. M. 5 R. III).

3*) Brev fra A. P. Bernstorff til D. Reventlow af 8. Juni 1773

35) Hvad Karl af Hessen i sine Memoirer S. 61—62 mange

Aar senere har fortalt om sit Forhold til Regeringen i den første

Tid efter 17. Jan., er ikke meget klart. Derefter havde man strax

villet have ham og Prinsessen over til Kjøbenhavn, men kort efter

havde han, som han siger, i Følge en Intrige af Rantzau faaet at

vide, at han kunde blive, hvor han var, hans Hustru skulde komme
alene, hvad der heller ikke blev til noget.

36) Brev til Huth af 9. Okt. 1772 (Breve til Huth, Rark). Man
kan ikke andet end lægge Mærke til, at, medens Statsraadet havde

været ivrig for at faa en Statholder til Norge, kom Karl af Hessen

kun derop som kommanderende General. Har Hoffet maaske hin-

dret, at han fik den højere Værdighed?



8 Første Bog. Fjerde Kapitel.

Fjerde Kapitel.

1) Jvfr. IV, 1. 119.

2) Hjelt anf. St. S. 56.

3) Jvfr. om disse IV. 1. 138.

*) Depp. fra Giildencrone af 27. og 30. Oktbr.. 3., 6.. 13. og

17. Nev.

=) Schinkel: Minnen ur Sveriges nyare historia
(2det Oplag Stockh. 1855) I, 173.

®) Dette nævnes i et Brev fra Juliane Marie til Svogeren Fre-

derik II af 24. Oktbr. 1772.

') Osten skriver 10. !Nov. til Dreyer i Petersborg : »Blottede for

al Hjælp og uden Støtte hos vore Venner, maa vi se at trække os

ud af Sagen saa godt som muligt«.

'~) Baade den danske og svenske Deklaration findes blandt

andet trykte i Martens: Recueil des traités etc. Tome III.

Pag. 248 og hos Claussen: Recueil des traités etc. 1766

—

1794 (Berlin 1796) S. 80 ff.

») Brev af 23. Nov. til Gustav III i Rark.

^°) Dep. fra Osten til Giildencrone 26. Nov.
^'^ Se Depp. fra Giildencrone af 20. Nov. og fra Numsen i

Petersborg af 8. Dec.

1"^) Indholdet af denne Deklaration meddeles i Giildencrones

Dep. af 15. Dec. Jvfr. Dep. fra Numsen af 19. Nov.
'3) Se f. Ex. Brev af 2. Nov. og 1. Dec. 1772.

^*) Dep. fra den dansk-norske Afsending i Berlin de Larrev

af 10. Oktbr.
li) H. T. 6 R. V. 503.

'•') Depp. fra Giildencrone af 18. Dec, fra Osten til denne af

27. Dec. og fra Larrey i Berlin af 2. Jan. 1773.

1") Dep. af 28. Nov. til Giildencrone. Efter den Fremstilling,

som den af Gustav III højt betroede Toll, der opholdt sig i Grænse-

provinserne, har givet af Rustningerne i Norge, som han skarpt

holdt Øje med, vare de virkelige Krigsforholdsregler heroppe først

blevne trufne, efter at de svenske Regimenter havde nærmet sig

Grænsen (Y. Nielsen anf. St. S. 32 ff.).

18) Brev af 3. Dec. fra Karl af Hessen til Kongen (Rark.).

Iblandt den ældre Schimmelmanns Breve til S. R. ligger der en

Betænkning fra Aaret 1772 af ham. hvori han vil godtgjøre, at det

var fordelagtigere at sende det norske Sølv i Barrer til Altona (og

Hamburg), end at udmønte det i Kongsberg. Men hans Tanke var

rigtignok, at der skulde gives Btrgamtet møntede Kurantpenge (ikke

Sedler) som Betaling derfor. Naar man dog mente at burde gjen-
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oprette Monteii i Kongsberg, har det været af Hensyn til Nord-
mændenes nationale Interesse deraf.

'*) Kabo. af 7. Uktbr. 1772. Maaske kan hermed sammenstil-
les, at en Del Lejlandinger fik Tilladelse til at hugge saa meget i

Skovene, at det kunde udgjore deres hele Landskyld. N. Rk. 26. Sept,

1772 (N. L. 3—14—34 tillod kun at hugge indtil den halve Landskyld).
-^) Dette Aktstykke lindes iblandt Breve fra Karl af Hessen

til Ap. i Rark. Hovedindholdet er gjengivet af Y. Nielsen anf.

St. S. 22 ff. ; men han har ikke i sin Kilde kunnet se. hvem den
norske Officer var. som Lovenhjelm havde henvendt sig til.

") Jvfr. Y. Nielsen anf. St. S. 18 ff.

22) Se Norske Intelligenssedler af 25. Nov. og 2. Dec.
-3) Mern oi re s de; mon terns S. 63. At Tilstanden var

daarlig, er sikkert nok. Se blandt andet hans Brev til Kongen
3. Decbr. 1772 (Rark.).

^*) IV, 2. 286 f.

-'") En Kammerraad Stromboe var Forfatter til von Westens
Artikel og en Student Kreidal til von Nordvestens (Rotuli 7. Ja-

nuar 1773).

-^) L. Daae: Det gamle Christiania 2den Udgave (1891)

S. 216.

2') Breve til Kongen af 27. Nov. og til Ap. 12. Dec. 1772 og

23. Jan. 1773.

'^) Kundgjort f. Ex. i Norske Intelligenssedler 18. Dec. 1772

og i Bergens Adresseavis 28. Dec. 1772.

28) Jeg gaar her ikke ind paa Enkeltheder, men henviser til,

at der saavel i Datidens norske Blade som i Embedsmændenes
Korrespondance med Rentekammeret tindes talrige Vidnesbyrd baade

om Nøden og om Regeringens fortsatte Anstrængelser for at af-

hjælpe den.

30) General Mansbach taler i et Brev fra Kristiania til Ernst

Schimmelmann af 26. December om. hvor store Fremskridt Hær-

væsenet deroppe havde gjort i de sidste Maaneder. »Vi ere nu,<

skriver han, »i Stand til at slaas, om end ikke med preussiske, saa

dog med svenske Soldater.*

31) Breve til Ap. af 17. og 23. Januar 1773. Brev til Schack

Rathlou af 10. Marts 1773.

32) Dep. fra Osten til Numsen af 12. Decbr. 1772.

33) Dep. fra samme til samme 5. Sept. 1772.

3*) Dep. fra den engelske Statsafsending i Kjbhvn. n. Ja-

nuar 1773.

3^^ Odhner anf. St. S. 218.

36j D. M. 5 R. IV, 217 ff.

3-) Odhner anf. St. S. 226.
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Femte Kapitel.

') Se III. 1, 239.

'-) Suhms hemmelige Optegnelser, hvoi' haa stilles sammen
med Rantzau og Køller-Banner, og hvor det tillige hedder, at han

snakkede Schack Rathlou efter Munden, som hemmelig søgte at

undergrave ham.

5) Jvfr. om denne 4de Bind. f. Ex. 2. 89.

*) Brev til Reverdil af 11. Februar 1772. (Rark.)

^) Som et Vidnesbyrd om Ostens vanskelige Stilling kan hen-

vises til, at Kammerherre Kr. Numsen, der stod Schack Rathlou over-

ordentlig nær og i de første Dage af September 1772 rejste fra

Kjøbenhavn til Petersborg for at overtage Pladsen som Statsaf-

sending der, undervejs ved et Besøg hos A. P. Bernstorff paa

hans 'Gods Drey Liitzow fortalte denne om. hvorledes »Ostens

Uduelighed Dag for Dag viste sig tydeligere*: (B. til R. 10. Sep-

tember 1772).

6) B. til R. 31. .luli 1772.

') D. M. 5 R. III. 207.

8) Brev fra K. F. Numsen til S. R. fra Petersborg 2. Okto-

ber 1772.

^) Allerede i et Brev, Arveprinsen 4. August havde skrevet

til Schack Rathlou, ser man ham tale om Ostens Indiskretion og

tydelig vise, at han helst havde set, at et vigtigt Brev. som Fre-

derik den store havde skrevet til Juliane Marie, kunde blive skjult

for Osten til Trods for, at denne var Udenrigsminister. — Ogsaa

kan det mærkes, at saa tidlig som i September havde Rygtet travlt

medj at Osten skulde fjærnes fra Ministeriet og være Overpræsi-

dent i Altona (Luxdorphs Kalender 26. September 1772).

10) D. M. 5 R. IV 212—13.

") Denne nævnes udtrykkelig i et Brev af 16. Oktober fra

Arveprinsen til S. R. som havende Del i denne Sag (D. M. 5 R.

III 47j. Prinsen bruger der det betegnende Udtryk: »Efter min

Moder Dronningens Ordre meddeler vi Dem en Tanke, vi har

fattet..

1'^) Numsen taler i stærke Ord derom i et Brev til S. R. af

2. Oktober 1772.

13) D. M. o. R. III. 48 og 5. R. IV. 214 til 16.

") Allerede i September havde Schimmelmann. da Schack

Rathlous gode Ven Numsen traf ham i Hamburg, talt med denne

om, at man burde kalde Bernstorff tilbage; men han tænkte sig

ham dog dengang nærmest som Udenrigsminister (Brev fra Numsen
til S. R. af 2. Okt. 1772). Osten blev imidlertid, som' vi vide. fore-

løbig siddende som saadan. osr det blev derefter til at indtage

i
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vigtige Stillinger paa det finansielle Omraade. at Schimmelmann
ligesom Schack Rathlou vilde have BernstorlT til Kjøhenhavn.

' '^) B. til R. 4. Febr. 1772.

>«) Brev af 14. Februar til Onklen.

") Efter et Brev fra hans Hustru til Louise Gramm af 7. April

1772 tilhørte disse Ejendomme vel egentlig hans Tante, J. H. E.

Bernstorffs Enke: men hun overlod ham fri Raadighed over dem.
saaledes at han helt kunde opfatte dem som sin Ejendom.

'8) Brev til Louise Gramm af 4. September 1772.

*9) IV, 1, S. 35. Senere har A. Friis i sit Værk Bernstorf-
ferne og Danmark (1903) givet en Skildring af A. P. Bernstorffs

Udvikling lige fra Barnealderen af, der viser dette paa det klareste

igjennem en righoldig Række Træk.

20) Brev af 15. Dec. 1772 til R.

-') Med Hensyn til A. P. Bernstorffs Stilling i Regeringen og

Forhold til Guldberg og Hoffet indtil 1780 er Hovedskriftet Aage
Friis' grundige og fortræffelige Doktordisputats: Andreas Peter
Bernstorff og O. Høegh Guldberg (Kjbhn. 1899).

22) Musæum for 1893 II, 328.

23) Reverdil: Struensee (Dansk Oversættelse) 29—30.

2^) Der kunde undertiden nok være noget i det. den bekjendte

Aug. Hennings engang klagede over i et Brev af 15. Aug. 1778 til

E. Schimmelmann. naar han skrev om Bernstorfi: 'Det er en Mand,

med hvem man slet ikke kan forhandle*; men Hennings var unæg-

telig selv en Mand, der kun lidt taalte Indvendinger.

25) Brev af 20. Juni 1797.

26) A. Friis anf. St. 303.

") Musæum for 1893 S. 325 og 328—29.

28) D. M. 5 R. IV. 225.

2«) Smstds. 226—27.

»0) Smstds. 216. At han i et Brev til Schack Rathlou udtaler

sig med Ængstelse om, at man i Rusland maaske vilde lade Mage-

skiftesagen falde, og endog siger, at han havde opgivet Haabet om
at faa den gjennemført, kan dog umulig være blevet lagt ham til

Last (Brev u. Datum fra denne Tid).

31) H. T. 4. R. II 381. Om Ostens Forhold til Saldern se

forøvrigt min Afhandling om Saldern og den dansk-norske
Regering i H. T. 4 R. IL

32) Smstds. 70—71.
33) D. M. 5. R. IV 228—29.

34) Smstds.

35) Smstds. 229.

.36; Brev fra ham til P. C. Schumacher af 12. Juli 1773 (Kon-

gens Haandbibliothek).
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3-) IV, 2, 356.

38) Brev fra Eickstedt til S. R. af 13. Juli 1773.

39) Brev til Huth af 24. Oktober 1772. (Rark.)

«) D. M. 5. R. III, 48—49.

") Kabo. af 4. November 1772.

*-) Den Skildring. Karl af Hessen har givet i sine Memoirer

S. 64—65 af Sammenstødet med Køller, lider af meget grove Hu-

kommelsesfejl. og det endog i den Grad, at han lader Juliane

Marie nære Uvilje imod Køller og advare ham selv imod denne.

Jeg tør derfor ikke stole paa ham. naar han fortæller, at Køller i

sin Forbitrelse havde natlige Sammenkomster med den svenske

Minister i Kjøbenhavn.

*3) Luxdorphs Kalender 8. April 1772 og Kabo. af 20. April

1772.

") Luxdorphs Kalender 3. og 19. .Juli 1772 og Fink Nr. 289

22. Juli 1772.

«) Fink 1772 Nr. 314 29. Juli.

^6) Kabo. af 23. April 1773.

*') Fink 10. Maj 1773.

**) Se om dem forskjellige Steder i IV, 1 og 2.

•'9) Efter at Kongen saa havde givet Resolution derpaa, blev

denne meldt Fink som en Kabinetsordre, der da efter en Fore-

stilling fra Kollegiet blev approberet af Kongen. (Finks Danske

Kammer 25. Januar 1773.)

50) Brev fra Høyer til Reverdil 28. Februar 1772. (Rark.)

=') B. til R. 16. Januar 1773 og Brev fra Ap. med Kgs. Ap-

probation af 11. Januar 1773.

5-) Kabo. af 25. Febiuar og 9. Marts 1773.

53) Brev af 6. Februar 1773.

5*) Forbindelsen af de to Optegnelser er vist tilfældig, og Ytrin-

gen om Anslaget gaar maaske paa det ovenfor (Text S. 78) anførte

Rygte om, at den franske og svenske Statsafsending tænkte paa at

bemægtige sig Kongen.

") Suhm udtaler forøvrigt (Hemmelige Efterretninger), at S.

R. har arbejdet paa at faa ham bort; men dette kan være en blot

Formodning.

^^) Der kan i denne Forbindelse mindes om, at det i en De-

peche fra den engelske Statsafsending Woodford af 16. Januar

hedder, at, da Schumacher var meget afholdt i Middelklassen,

voldte hans Afskedigelse en betydelig Misfornøjelse.

=') Breve af 2. Januar og o. Februar 1773.

5*j Kabo. af 25. Februar 1773.

59) Fink 26. April 1773.

^" Som Exempel paa, hvad der blev fortalt, kan nævnes, at

I
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Louise Gramm 24. August 1772 skriver til Henriette BernstorIT:

»Der gaar Rygter om Arveprinsen, Guldberg og Martfelt, at de
lade sig lede af hverandre indbyrdes. Man siger, at de udstede
Kabinetsordrer, der ere barsk affattede, andre sige dog, at det er

ikke Tilfældet..

6») Brev til P. C. Schumacher, dateret Aalborg 12. .Juli 1773.

«») B. til R. 15. December 1772.

Sjette Kapitel.

») IV, 2. 81 ff.

2) Se herom Medd. fra Gehark. for 1883—85 S. 127 ff.

^) Optegnelser af hans Søn. den fra Frederik VI's og Kri-

stian VIII's Tid bekjendte Statsminister, i Samlingen Stemanniana

i Rark.

*) IV, 2, 91.

^) Meddelelser fra Rkark. 1773—7«, 118.

6) Smstds. 119.

^) Smstds. 129.

8) F. af 14 Okt. 1773 og 17. Aug. 1774.

9) IV. 2, 97.

1«) IV, 2. 101.

1') Den findes i en Pakke Indlæg til Sjæll. Registre 20. Ok-

tober 1773.

*2) Luxdorph skriver derom i sin Kalender 14. Maj 1773: >Mart-

feldt skriver et uforskammet Pro memoria til de øvrige Medlem-

mer og hegler Stampe, Kancelliet, Ckonomikollegiet o. s. v. igjen-

nem angaaende Lavene«.

>3) IV. 2, 282 f.

») m, 2. 201.

'^) Det var ogsaa ham. man tillagde Forfatterskabet til de

IV, 2, 307 omtalte Breve til Enevold Brandt.

16) Braéms Forestilling af 10. Juli 1772 ligger i Pakke Ind-

læg til Sjæll, Tegn. 1. Okt. 1772. Den er tilligemed forskjellige

andre Aktstykker vedrørende Forandringerne i Kjøbenhavns St^Telse

trykt i »Revolutionen i Raadstuen April 1771* (Kjbh. 1905

(udgiven af H. Trier)«).

") R. af 6. Febr. 1772.
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") IV, 2. 2.57.

2") Jfr. R. 29. September 1773.

2>) IV, 2. 257 og 263.

22) R. af 24. Marts 1774-

23) R. af 15. Januar 1783.

-*) Løst Blad i Afdel. Alm. polit. Historie i Rark.

") Rotuli af 3. Marts 1774.

26) Smstds. 11. Juni 1778.

2') Kancelliskr. af 11. Juli 1772,

2^) Rotuli af 16. Juli 1779. Imidlertid maa det dog mærkes,

at. da Tyverier begyndte at tage stærkt Overhaand i Slesvig og

Holsten, mente man. at det var nødvendigt i særlig graverende Til-

fælde her at maatte vende tilbage til Dødsstraffen (T. K. 17. Ja-

nuar 1777).

2^) R. af 15. Januar 1777.

30) Kabo. 29. Marts ]784.|

3') Kabo. 26. Februar 1783.

^2) Levetz. 5. Juni 1780. Det menes at være sidste Gang, Bræn-

ding af Kroppe har fundet Sted.

33) Rotuli 28. Maj 1777.

3^) Smstds 21. Juni 1775. Man kommer her uvilkaarlig til at

tænke paa Wessels Smeden og Bageren. Som Kuriosum kan næv-

nes følgende Retssag: En Islænder var dømt til at miste sit Hoved

for tvende Gang begaael Hor; men da han var 78 Aar gammel,

skrøbelig og sengeliggende, foreslaar Stiftamtmanden ham straffet

med Arbejde paa Livstid i det islandske Tugthus; Kancelliet der-

imod er saa skikkeligt, at det foreslaar 8 Dages Vand og Brød, og

det approberes af Kongen. ^Isl. L. S. ^% 73, Rotuli 28. Jan. 1773.)

_33) IV, 2. 41 f.

36) R. af 29. Oktober 1772.

•") F. af 6. Marts 1772.

38) Det var betegnende nok den med Hensyn til Finansvæse-

net vigtige extraordinære Kommission, der gav Stødet til, at denne

Sag blev sat i Bevægelse (jvfr. H. T. 6. R. IV, 78 og J. H.

Deuntzer: Henrik Stampe S. 68).

33) Plakat af 17. August 1772. Se om den IV, 2, 262.



Henvisninger. 15

Syvende Kapitel.

V) Luxdorphs Samling af Trykkefriliedsskiifter 2. R. 14. Bind.

-) Om dette vilde være et Fremskridt i Sammenligning med
hvad F. af 20. Febr. 1771 havde bestemt, at Hoveriet skulde fast-

sættes efter Arbejdsdagene, er meget tvivlsomt.

') Se om den hele Sag: Pakke Efterretninger om Virknin-

gerne af Hoveriforordningen 20. Febr. 1771.

*) En interessant Udtalelse herom fremsatte Reventlow under

den store Landbokommissions Forhandhnger 1786. Nr. 125 (Raik.

5) Jvfr. Deuntzer: H. Stampe S. 99.

^) Paafaldende er det. at den kongelige Resolution er dateret

19. August; thi derefter burde Forordningen have denne Dato og

ikke 12. August. En besynderlig Formløshed har fundet Sted.

Der staar nemlig i Resolutionen, at den efter Forslaget afskrevne

Forordning allerede var forsynet med Kongens Underskrift.

) Brev til J. Biilow af 24. Aug. 1787. H. T. IV, 1, 164.

*) Mit Universitetsprogram for 1885: Nogle Hovedtræk af

Trykkefrihedens Historie 1770—73. S. 7.

9) IH, 2. 453.

10) Se derom IV. 2. S. 293 og 354.

") Se mit Universitetsprogram for 1885: Nogle Hovedtræk
af Trykkefrihedens Historie S. 111 fi".

12) Politimesterens Korrespondanceprotokol (Provark), hvoraf

man ser, at Politimesteren. Bornemann. har spurgt Kancelliet, hvor-

ledes han skulde forholde sig med Hensyn til de Pjecer, der ved-

rørte de den 17. Januar arresterede Personer i Kastellet. Kancel-

liet svarede, at det var bedst, han holdt sig til Reskriptet af 7. Okt.

1771. Derefter udsendte Bornemann sin Advarsel.

") Se III, 2. S. 440.

") Kancelliskrivelse til Politimesteren (Provark.).

>s) Smstds. 30. Marts 1772.

16) Smstds 4. April 1772.

") Smstds. 2. Maj 1772,

1*) En tysk Oversættelse findes da ogsaa i 1ste Del af Gas-

pari Urkunden o. s. v., hvortil Stoffet som bekjendt er ydet af

Holstein.

•9) Brev fra S. R. til Ap. 27. Juni (Alm. polit. Saml. Rark.).

*«) I Kancelliets Skrivelse staar der, at Ordren var fremkaldt

ved en kongelig Resolution i Henhold til en Forestilling af Osten.

Om Bernstorffs Forsvar imod Danneskjold jvfr IV, 1, 33.

21) Ordre fra Kancelliet til Kongens Foged Etatsraad Ortvcd

17. Oktober 1772. (Afdeling Alm. polit. Saml. i Hark.j.
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-') Se om Thuras Sag Luxdorphiana. udgivne af Nyerup
(1791) S. 157 fr,. og Rotuli 5. November 1772 og 11. Marts 1773.

23) Rotuli 10. Februar 1779.

-*) Luxdorphiana S. 169 — 71.

25) A. Fris: Bernstorff og Guldberg (Kjbhvn. 1899),

S. 96.

26) Se om denne Sag Luxdorphiana S. 49 fT.

'-') Rotuli 7. Januar 1773.

28) Stiftamtmands Korrespondanceprotokol 15. Januar og 17.

Februar 1773 (N. Rark.).

29) Rotuli af 10. December 1772.

29a) Se om hele denne Sag Indlæg til Sjæll. Tegn. 20. Ok-

tober 1773.

^"') Politimesterens Korrespondanceprotokol.

31) Kane. Skriv, til Politimesteren i Provark.

*2) Med god Grund kunde derfor en af Kancelliets Deputerede

snart efter udtale, at Sagen var bestemt fra Hoffet.

3*) Denne Mening har jeg selv tidligere været af; men i 1892

har jeg i Tidsskrift for Retsvidenskab i en Anmældelse af Deuntzers

Universitetsprogram om Henrik Stampe udtalt en stærk Tvivl, om
Politimesteren havde faaet nogen Myndighed med Hensyn til Litte-

raturen i Almindelighed. Jeg havde dog ikke der Lejlighed til at

gaa nærmere ind paa Sagen. Senere har C. Bruun i Kjø ben-

havn III, S. 606 udtalt samme Opfattelse. Forøvrigt har C. Pa-

ludan-Muller allerede 1842 i sine Bemærkninger om O-

Høegh Gul db er g S. 33 set dette. Ret paafaldende er det, at.

medens Bestemmelsen af 20. Oktober kom som et Reskript, var

Befalingen af 27. November en Kancelliskrivelse, der. for saa vidt

den talte om Udvidelsen til at gjælde allevegne i Danmark og

Norge, tilsendtes samtlige Stiftamtmænd, men hvad Ordene om
Kobberstykkerne o. s. v. angik, kun sendtes til Kjøbenhavns Politi-

mester. Endnu er der Grund til at nævne, at Kabinetsordren af 18.

November og derefter Kancelliskrivelsen af 27. November begynde

med følgende Ord: Endvidere er det vores alier højeste Vilje, at

de af Os udgivne Ordrer i Henseende til trykte Bøger og Skrifter

og til de for Overtrædere fastsatte Mulkter og Straffe ogsaa skal

forstaas om Kobberstykker o. s. v.« Da der i Reskriptet af 20.

Oktober 1773 udtrykkelig kun tales om Aviser og Ugeblade, er det

indlysende, at der ved det her brugte almindelige Udtryk hentydes

til de ældre herhen hørende Bestemmelser, først og fremmest til

R. af 7. Oktober 1771.

^*) Baade i Hemmelige Efterretninger og i et Brev angaaende

Skriftet Euphron (Chr. Bruun: P. F. Suhm (Kjbh. 1898) S. 142).

35) Rotuli 3. Februar 1774.
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*«) Det er værdt at lægge Mærke til. i hvilken Grad der ved

denne sidste Sag kun blev lagt Vægt paa . at den omhandlede Ar-

tikel maatte opfattes som et Stridsskrift og derfor faldt ind under

Reskriptet af 20. Oktober, thi hvad Indholdet angaar, stemmede
dets Forfatter langt mere med Guldberg. end Tilfældet var med de

Forfattere, som han angreb.

En ganske besynderlig Sag behandles i en Skrivelse fra Ap.

til Politimester Fædder allerede af 29. November 73. (Kancelliskri-

velser til Politimesteren. Provark.) Det hedder her; >Bogtrykker

Stein har i en Memorial af 27. November begjært Skaansel for en

Mulkt paa Grund af et Skrift om Tallotteriet-. Han havde, skriver

Prinsen, ikke vidst, at det kongelige Forbud angik andet end Aviser

og Ugeblade, og den senere Anordning havde ikke endnu været

ham bekjendtgjort. Skriftet indeholdt intet andet anstødeligt uden

dette, at det ikke burde uden med Tilladelse have været trykt.

»Dr. Friborg er Forfatteren, og saadan gradueret Mand kan ved sin

Anseelse gjøre en stakkels Bogtrykker sikker. Exemplarerne ere

endelig ikke solgte, og kun et Par ere komne ud, hvoraf det ene

er hos mig selv. Derfor har Kongen bifaldt, at den Mulkt, som

De uden Tvivl allerede har dømt Stein i. skal eftergives, men Ex-

emplarerne konfiskeres og tages i Forvarings

Naar her tales om en senere Anordning, som Stein ikke

havde kjendt, er det formodentlig Kundgjørelsen af 27. November,

hvor ogsaa flyvende Blade nævnes som faldende ind under Re-

skriptet af 20. Oktober. Netop den her omhandlede Pjece kunde

gjælde for at være et saadant. Men hvad skal det sige, at det eneste,

der kunde bebrejdes det lille Skrift, var, at det var blevet trykt,

uden at der var givet Tilladelse dertil? Reskriptet af 20. Oktober

taler slet ikke om Nødvendigheden af at faa Tilladelse til at trykke

noget. Ræsonnementet ser helt vilkaarligt ud.

") Luxdorphiana S. 152 ff.

*8) Det stemmer dermed, at der ogsaa udenfor Pressen findes

Exempler paa, at Regeringen ikke taalte Kritik af tagne Bestem-

melser i Styrelsen. Rotuli for 1773 Nr. 521.

39) Kabo af 29. April 1780.

*") Kabo af 24 Juni 1775.

*') Kabo af 31. Decbr. 1777.

*-^) Kabo af 25. Marts 1778.

") Rotuli 13. Januar 1774. Ogsaa senere fik Liittichau paany

Mulkt paa Grund af »ubetimelige Ræsonnementer« i de Aalborgske

Efterretninger (vistnok i en Anmældelse af Beccarias berømte Værk:

Dei delitti e delle pene i Januar Nummer 1778); men den

nedsattes ved Kabo af 27. Maj 1778 til 20 Rdl. og en Advarsel.

**) Kabo. af 15. Decbr. 1777,

Danmark-Norges Historie 1720-lsU. V. ^



18 Første Bog. Ottende Kapitel.

*6) Kabo. af 31. Juli 1782. Det kan i denne Forbindelse næv-

nes, at en af en Pastor Borchsenius udgiven Katekismus blev be-

slaglagt og suprimeret af KirkeinspektionskoUegiet (Paludan-
Miiller anf. St. S. 52).

*6) Kabo. af 9. Septbr. 1776. Jfr. L. Helweg: Den danske
Kirkes Historie efter Reformationen III, 231 f.

*6a) (S. 164) Jvfr. He Iweg anf. St. S. 252— ,53. Foruden de her

af mig nævnte Tilfælde af Optræden fra Regermgens Side imod Pres-

sen fandt Indskriden Sted imod et »liderligt og forargeligt Avertisse-

ment« i Aftenposten Nr. 1 1774; men dette Nummer findes ikke

paa vore Bibliotheker; fremdeles forekommer en Befaling af 12.

Febr. 1774 om, at Bogtrykkerne ikke herefter maa meddele noget

om fremmede Lotterier, og en Befaling af 16. Febr. 1778 til Politi-

mesteren om at foreholde Berling en Artikel i Anledning af et

Dødsfald paa Hospitalet.

*') De findes trykte i Suhmiana S. 345 ff. Som et Vidnes-

byrd om den Guldbergske Rigorisme er der jævnlig henvist til, at

Martfelts Skrift om Danmarks og Norges gamle Kornhandelsplan,

som var færdigtrykt 1774, blev holdt tilbage i 11 Aar indtil Guld-

bergs Fald. Se herom 2den Bog, 5te Kapitel.

Ottende Kapitel.

O Dep. af 21. August 1772.

2) Dep. fra Dreyer 1. Septbr. 1772.

') Jvfr. om disse min Afhandling om Saldern og den
dansk-norske Regering H. T. 4. R. III, 135 ff.

•*) Brev fra Schimmelmann til Schack Rathlou af 4. Aug. 1772.

5) H. T. 4. R. III S. 141.

®) Hvorledes det gik til, at denne blev Udenrigsminister, veed

man ikke nøje. Uagtet S. R. havde sagt, at han kun midlertidig

vilde overtage dette Hverv, er det ikke afgjort, at man fra først af

har tænkt paa, at B. skulde afløse ham, naar han ikke vilde mere.

I det mindste skriver B. til R. (13. Marts), idet han fortæller om
S. R.s Beslutning kun foreløbig at ville fungere som Udenrigsmi-

nister: »Jeg er ved at forgaa af Angst for, at man ikke vil gjøre

et godt Valg.« Det hed sig i diplomatiske Kredse (Dep. fra den
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franske Minister Biosset af 13. April 1773), at S. R. havde ønsket sin

Svoger Grev Gregers Haxthausen til Udenrigsminister. Ganske vist

kjendte denne ^fra sin Virksomhed som Statsafsending i Rusland

fra 1761 til 1763 noget til den gottorpske Strid; men foruden at

han i og for sig ikke var nogen betydelig Mand, havde han ogsaa

ladet sig bruge af Struensee (IV. 2, 97), og han var derfor efter

dennes Fald bleven fjærnet til en Amtmandsplads i Flensborg.

Det er derfor lidet sandsynligt, at S. R. skulde have tænkt paa ham
til Udenrigsministerstillingen.

') Min Opfattelse af Gangen i den russiske Politik med Hen-

sen til Danmark-Norge i Aaret 1772—73 er, for at sige det med
faa Ord. den, at først virkede Tyrkekrigen til, at Katharina H ud-

satte Afslutningen af Mageskiftetraktaten, men at hun senere, i det

mindste til Dels under Paavirkning af Saldern, der nu ønskede at

faa Sagen i Orden saa snart som muligt, gik md herpaa, men kun

saaledes. at hun ved en ny Alliancetraktat med Regeringen i Kjø-

benhavn kunde sikre sig den Politik fra dennes Side, som hun

ønskede.

8) Mageskiftetraktaten findes trykt f. Ex. i Danske Tr ac-

ta ter 1751—1800 S. 322 ff.

9) Dep. til Petersborg 21. Maj 1791.

10) Se om denne IV, 1, 136 ff.

") Danske Tractater o. s. v. S. 370 ff.

12) En Afskrift af dette Brev ligger ved Dep. fra Bernstorff

til Petersborg af 5. Juli Nr. 1.

") Det har Interesse, midt iblandt de mange Lovprisninger,

man hører over Mageskiftet, at se følgende Udtalelse om det i A.

Schyttes Værk: »Danmarks og Norges naturlige og poli-

tiske Forfatning« S. 166: >Da Scipio havde ødelagt Carthago

og undertvunget Achæerne. troede alle, at Romernes Sager stode i

den bedste Forfatning, siden Romerne nu havde ikke mere nogen

Fjende at frygte for. Men Scipio svarede: »Nu har det aldrig

staaet slettere til. thi nu ere de borte, som Romerne ærede og

frygtede« . . . Vi haabe,« fortsætter Schytte da, »hvor hine fryg-

tede. Regeringen i Rom befalede Romerne at frygte det værre,

men Regeringen i Danmark de Danske at haabe det bedre.« Ytrin-

gen er, som man ser, sat stærkt paa Skruer; men. uagtet det

ingenlunde var Schyttes Mening at anse Mageskiftets Afslutning

for en Fejl — det vise andre Udtalelser af ham tydelig, - saa

have hans Ord. hvorom jeg erindrer, at afdøde Stiftamtmand Re-

genburg for mange Aar siden har talt med mig, dog den Betyd-

ning, at de indeholde en Advarsel imod at føle sig altfor tryg ved

Mageskiftet. Eftertiden skulde vise Berettigelsen heraf, om end paa

en anden Maade. end Schytte havde tænkt sig det.
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") Dep. fra Bernstorff til Numsen af 5. Juli 1773.

15) Breve til S. R. af 1. og 24. Marts 1772.

16) IV, 1, 107.

") Naar Sagen ikke er bleven behandlet af Statsraadet in

pleno, men kun af de civile Medlemmer af dette, maa det være.

fordi den er bleven opfattet som en udenrigsk Sag.

18) Jvfr. et Brev af 25. Febr. 1773 fra B. til R.. hvor han

stærkt fremhæver Nødvendigheden af at have en Chef med over-

ordnet Myndighed i Spidsen for Danske Kancelli.

19) B. til R. 13. Oktbr. 1773. Jvfr. H. T. 6. R. IV.. S. 72

Note 2 en Fortælling om en Fejltagelse med et Brev, der skulde

have opirret Dronningen, særlig mod Schack Rathlou. Men For-

tællingen er usikker.

^°) Der forekommer i de trende Statsmænds Skildring af

Tyske Kancelli noget, der vækker den aller største Forbauselse. De

sige nemlig, at der havde fundet en Myndighedsforskydning Sted, som
ganske stred imod Lovgiverens Hensigt, da »med Undtagelse af de

faa Sager, der komme til Kongens Afgjørelse, alt andet afgjøres

af de Deputerede uden at komme til Arveprinsens og det øvrige

Konseils Kundskab.« Dette er, det være sagt med al Agtelse for

de tre Statsmænd, der have affattet Aktstykket, aldeles urigtigt.

Det tyske Kancellis Protokoller vise paa det klareste, at det har

været i Massevis, at Kancellisagerne, og det selv meget ubetyde-

lige, i denne Tid ere sendte til Konseillet og blevne forelagte Kon-

gen til Underskrift.

21) Kabinetsskrivelse til Thott, Schack Rathlou og Bernstorff

af 12. Okt.. skreven med Kongens egen Haand.

-3) Den 9. November skrev Schimmelmann til S. R., at han

havde faaet et Brev fra Guldberg, hvorefter Arveprinsen var meget

tilbøjelig til at føre Ordet for. at Bernstorff kunde blive Kancelliets

Direktør, men at det gjaldt om at finde et Middel til at faa ham
optaget i den holstenske Adel. Guldberg havde bedt Schimmel-

mann om at sige sin Mening herom, og denne havde da udtalt, at

det paa Grund af Bernstorffs Besiddelsesret til Borstel var umuligt at

bestride, at han var »possessioneret holstensk Adelsmand«. Naar

jeg i min Afhandling om Saldern i H. T. 4. R. III. S. 88 har ud-

talt den Formodning, at Saldern havde tænkt paa selv at faa Stil-

lingen som Kancellipræsident, da maa den opgives efter de Akt-

stykker. A. Friis har benyttet i sit Skrift om Bernstorff og

Guldberg S. 127 f

2*) Bernstorff havde ganske vist været Første Deputeret i

Fink. ; men han kunde efter dette Kollegiums Indretning næppe siges

at være egentlig Chef.

25) Jvfr. Instrux for ham i Kabo. af samme Dato.
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^®) Om nærmere Enkeltheder med Citater vedrørende Mage-

skiftet og Sagen om Tyske Kancellis Ordning lienviser jeg dels til

min Afhandling Caspar v. Saldern og den dansk-norske
Regering i H. T. 4. R. 111, dels til A. Friis: A. P. Rernstorff

og Ove Guldberg S. 118 ff. En Række vigtige Aktstykker fra

Arkivet paa Ravnholt satte mig i Stand til i den nævnte Afhand-

ling at sætte denne Sag i et nyt Lys; men senere har Dr. Friis, især

fra de Bernstorffske Familiearkiver, kunnet fremdrage interessante

Breve, der meddele nye og vigtige Oplysninger. Hvorledes Saldern

efter Mageskiftets Fuldbyrdelse faldt i Unaade i Rusland, har jeg

omtalt i min ovennævnte Afhandling.

'") Det kan dog nævnes, at. naar det ved de klosterlige og ade-

lige Distrikter i Holsten (i Modsætning til i Slesvig) havde været

Skik, at Dødsdomme kunde fuldbyrdes der uden at indsendes til

allerhøjeste Stadfæstelse, saa ophørte dette nu (T. K. 3. April 1775).

28) T. K. 11. Novbr. 1773.

29j Smstds. 2. Maj 1774.

'*•) Om nærmere Enkeltheder vedrørende disse Forhold hen-

viser jeg til A. Friis anf. St' S. 131 IT.

Niende Kapitel.

O B. til R. 9. Kovbr. og 19. Okt 1773.

2) B. til R. 26. Maj 1778.

') Kabo. af 10. Juni 1774. hvor det blandt andet hedder, at

dette Slot ikke har de til en Sommerresidens ønskelige Yndigheder.

*) Kabo. af 17. Septbr. 1777.

^) Beretning af Biilow i hans Haandskrift: Kronprinsens og

Hoffets Historie 1773-1776 (Det kgl. Bibliothek) og H. T. 5. R. II,

3.58. Jvfr., hvad D. Biehl i H. T. 3. R. V, 289 fortæller om Pa-

gernes Optræden imod Kongen.

') B. til R. 19. Novbr. 1774 og 11. April 1775.

8) Smstds. 24, April 1779.

9) Smstds. 1. Marts 1774.

"") Brev til Arveprinsen 17. Januar 1774. Alle disse Breve

findes i Rark. i >.Kongehusets Arkiv>. Efter hvad J. Biilov siger i

sit Haandskrift: Kronprinsens og Hoffets Historie 1773—76, vare de

affattede af Guldberg. og Stilen i flere af dem tyder ogsaa derpaa.

") Se IV, 2. 412 Note.

.'2) Suhm: Hemmelige Efterretninger, Biilow Forsøg til Bio-
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gratier (kgl. Bibliothek). H. T. 3. R. IV, 393. Optegnelser af Sporon

om Kronprinsens Opdragelse i Kongehusets Arkiv i Rark. samt De-

pecher fra udenlandske Diplomater. Den Formodning ligger nær.

at der i Forvejen, som allerede ovenfor antydet, har været et spændt

Forhold imellem Dronningen paa den ene Side og Karl af Hessen

og hans Gemalinde paa den anden, selv om Prinsen i Breve til

Huth fremstiller det, som om han var godt fornøjet med Hoffets

Holdning. Det er tvivlsomt, om han og hans Hustru skiltes som
Venner fra Hoffet, da de i Sommeren 1773 rejste til Norge, hvor-

fra Prinsen var kommen til Kjøbenhavn i April 1773. Den franske

Statsafsending kunde vistnok med Grund i en Dep. af 8. Juni skrive

hjem, at Prinseparret var rejst til stor Glæde for Juliane Marie.

Grevinde Bernstorff mente da ogsaa i et Brev til Louise Gramm at

kunne fortælle, at Prinsessen slet ikke holdt af Rejsen ; Grevinden

fandt det haardt, at man vilde beholde hendes to Børn tilbage.

Karl af Hessens Memoirer S. 72 tyde klart paa. at Forholdet var

spændt. At der skulde have været en Forbindelse imellem Prinsen

og Beringskjold, hvad D. Biehl fortæller (H. T. 3. R. IV, S. 493).

er lidet trohgt (H. T. 5. R., I, 746).

") Brev fra Prinsen til Huth 9. Septbr. 1773.

1*) B. til S. R. 24. Juli 1773.

1°) A. D. Jørgensen: Regeringsskiftet 14. April 1784,

186—87. Efter hvad J. G. Moltke selv siden fortalte Johan Biilow,

var det først blevet tilbudt ham at overtage Overhofmesterstillin-

gen hos Kronprinsen, men han havde afslaaet at paatage sig dette

Hverv (Biilow: Bemærkninger til Riegels: Kronprinsens Opdragel-

seshistorie (Rark.)). Unægtelig vilde han have været langt mere

skikket til Pladsen end Eickstedt.

16) Brev af 31. Maj 1784: Schimmelmannske Papirer Pakke 43

(Rark.).

") Erindringer III. S. 3.

18) Rahbek fortæller, hvad der dog kan nævnes, et Træk af.

at hun kunde tage en kejtet Formløshed paa en gemytlig Maade.

Erindringer I, S. 252.

1«) Juliane Maries Brev af 3. Oktober 1772 ligger ligesom en

Afskrift af S. R.s Svar (trykt i D. M. 5. R. III) ved Samlingen af

Ap.s Breve til S. R. paa Ravnholt.

20) For ikke at tale om det Billede, som D. Biehl — for øv-

rigt med Johan Biilows tydelige Samstemning — har tegnet af

hende i saa Henseende, saa nævnes hun i et Brev fra Fru Løven-

skjold, født Numsen, til Louise Stolberg af 4. Juni 1784 (B obé anf. St.

VI, 253) som cette femme imperieuse, og, hvad der er forbausende.

det Minde om hende, som den af hende saa højt skattede Over-

hofmarskal Schack har ladet gaa i Arv til sin Familie, var, at hun
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baade var herskesyg og ubeliagelig (Afskrifter af Breve i det

Schackske Kamiliearkiv paa Niistrow i Mecklenhurg (Hark.)).

«•) Brev af 7. Marts 1775.

2-) Et ret betegnende Træk uf hendes Lyst til at have en Fin-

ger med i det udenrigske Spil fortæller den preussiske Diplomat

Bismarck i en Dep. 18. Juli 1778 under den bayerske Arvefølgekrig.

at Guldberg nemlig en Dag paa Fredensborg havde sagt ham, at

han, hvis han fik mærkelige Nyheder, skulde komme ud til Fre-

densborg med dem til Dronningen ogsaa uden at være forudmeldt

af andre. I Virkeligheden talte Bismarck da ogsaa med hende om
den Politik, Preussen ønskede fulgt (Dep. af 27. Okt. 1778).

^^) Saaledes opfatter den nys nævnte Bismarck i en Dep. 1.

August 1779 rigtig Forholdet.

'^*) Rotuli 17. Juli 1782.

") Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske
Familiekreds II. S. 50.

-*) I det mindste gjælder dette om de Kabinetsordrer. som
Kabinettet paastod ikke skulde korroboreres. Se derom 2den Bog,

15de Kapitel.

28) Kabo af 19. Juli 1780.

^) B. til R. 18. Septbr. 1773 og 21. Febr. 1775, der indeholde

en levende Erkjendelse hos B. af hans gode Egenskaber. Jvfr.

Luxdorphs Kalender 7. Marts 1773, hvor han kalder ham en vel-

signet Herre, der kan betage Frygt.

*") Som et Vidnesbyrd om den Ærefrygt, han og Hoffet havde

for Minderne fra 1660. kan nævnes, at 1. Oktober 1781 tilsagde en

Kabo. Sorenskriver Nansens Søn Hans Nansen "Som eneste ung

Mandsperson af denne forhen saa brave Familie* en ret betydelig

aarlig Understøttelse, foruden fri Skolegang i Roskilde Skole, og

ligeledes 3 Aar efter hans Dimission.

^') Jeg kan ganske vist ikke citere Ord af ham selv herfor;

men det er formentlig tilstrækkeligt at henvise til, at Juliane Ma-

rie har udtalt dette i sit S. 184 omtalte Brev til Schack Rathlou

af 4. Oktbr. 1773. Ogsaa kan der mindes om, at Arveprinsen i et

Brev til Osten af 22. Oktober 1772, hvor Talen netop er om, hvad

denne krævede i Kraft af sin Stilling i Statsraadet, udtalte: Kongen

er Herre og vil ikke vide noget af et Senat (D. M. 5 R. IV, S. 215).

*2) Dette udtalte Juliane Marie i sine Raad til Kronprins Fre-

derik ved hans Konfirmation (Regeringsskiftet 1784 S. 243),

8») Provst Koch har i sin Afhandling om Schack Rathlou i H.

T. 6. R. IV S. 95 udtalt, at Titlen Statssekretær passede bedre for

Guldberg end Titlen Kabinetssekretær, da han i Virkeligheden var

den, der skulde expedere Stasraadets Beslutninger. Dette er mig

ganske uforstaaeligt. Statsraadets Beslutninger vare regelmæssig
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fremkaldte ved Kollegiernes Indstillinger og bleve stadfæstede af

Kongen i Referatsstatsraadet. Her modtog den Kollegiechef eller

ved danske Kancellis Sager det Medlem af Statsraadet. der refe-

rerede dem for Kongen, dennes Resolution, og han meddelte den til

vedkommende Kollegium, der da besørgede den til videre Expedi-

tion. Guldberg havde ikke det mindste med hele denne regelmæs-

sige Forretningsgang at gjøre. En anden Sag er det, at de af Kabi-

netsordrerne, der som saadanne af Ap. ere blevne forelagte Kongen i

Referatsstatsraadet og her, foruden at være blevne underskrevne af

ham, tillige ere blevne paraferede af Statsraadet, saa ere blevne

expederede fra Kabinettet. Men deres Tal er forsvindende i Sam-
menligning med de almindelige Expeditioner fra Statsraadet.

3*) Brev til E. Schimmelmann 18. Juli 1776 (Schimmelmann-

ske Papirer Pakke 43 Rark.).

^^) De interessanteste Meddelelser om Guldbergs ydre Optræ-

den findes i de preussiske Depecher fra Kjøbenhavn 17. December

1774, 21. Februar 1775 og 1. August 1780. Skildringen af ham er

her nærmest affattet fra et velvilligt Standpunkt. Med Opfattelsen

af, at Guldberg kun lidet viste sig offentlig, stemmer engelsk Dep.

af 19. Januar 1775. Ytringen om det jesuitiske Udtryk staar i en

engelsk Dep. af 19. Juli 1773.

Tiende Kapitel.

^) Luxdorphs Kalender 15. April 1777.

2) Hvad her er sagt om Kabinetsordrerne. er et Uddrag af

min Afhandling om den Guldbergske Kabinetsstyrelse i H. T. 7. R. V.

3j Breve i Arkivet paa Ravnholt.

*) 16. April og 1. Marts 1774.

6) B. til R. 8. November 1774.

6) B. til R. 12. Juli 1774 og 29. Septbr. 1774.

^ B. til R. April 1774 (u. D.).

8) B. til R. 29. Septbr. 1774. Ogsaa andre have havt Øje for

Betydningen af den Enighed, der paa denne Tid var imellem B. og

S. R. Saaledes talte en preussisk Diplomat her i Kjøbenhavn i

en Dep. af 1. Oktbr. 1774 om. at Juliane Marie tænkte paa at gjøre

Ap. til virkelig Hersker for at faa gjort Ende paa B.s og S. R.s

Bestræbelser for at faa Magten. Om en saadan Plan fra Dronnin-

gens Side veed man for øvrigt ellers intet.

«) B. til R. 12. Juli 1774.

10) B. til R. 15. Nobr. 1774.

11) B. til R. 1. April 1775.
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") B. til R. 9. Kovbr. 1773.

") B. til R. 11. Maj 177H.

") Omtales paa flere Steder i R.s Breve til R.
'=-) F. Ex. Brev af 26. Novbr. 1773 (Ravnholt)
'«) 27. Maj 1775 (Ravnholt).

") B. til R. 7. Juni 1774.

'8) 23- Januar 1775.

Ellevte Kapitel.

*) Se mit Universitetsprogram om Trykkefrihedens Historie

S. 92-93.
'} Se IV, 2. 483.

3) IV. 1, 110.

*) Brev af 15. Juli 1774 (Rark.).

6) B. til R. 23. Juli 1774.

«) De vigtigste Kilder til Kundskaben om Karoline Mathildes

Liv i Celle ere Optegnelser fra fremmede, der have set hende her,

nemlig Moore: View of society and manne r s in Franc e,

Switzerland and Germany II, 87, 107; Zimmermann:
Briefe an Freunde in der Schweitz 1830, 9. Oktober 1772

og 19. Maj 1775; G. C. Lichtenberg: Briefe an Dieterich,

Leipzig 1898, Brev fra Stade 28 Juni 1773, og endelig Wraxall:
Posthomous memoirs of his own time (London 1836). I,

373. Dette sidste aabenbart paalidelige Skrift er Hovedkilden til,

hvad der vides angaaende Planerne om at føre Karoline Mathilde

tilbage til Danmark. Det hele Stof vedrørende Dronningens Liv i

Celle er sammenstillet af W. H. Wilkin i hans nylig udgivne

Skrift A queen of tears Caroline Mathilde (London 1904),

2den Del. Den Fremstilling, der her er givet, er i alt væsenligt

vistnok rigtig og er aabenbart det heldigste Afsnit af dette for øv-

rigt lidet kritiske Arbejde. I Museum for 1891, S. 378, har Arkiv-

sekretær Bloch meddelt Optegnelser af A. Hennings, nedskrevne

1821. dels om hans og Ernst Schimmelmanns Ønsker at kunne

redde Karoline Mathilde efter 17. Januar 1772, dels om de Biilow-

Schimmelmannske Planer og Wraxalls Deltagelse deri. Efter dem
var Grev Ferdinand Ahlefeldt, den senere Theaterdirektor. ogsaa

Medlem af Partiet. Men for øvrigt er Hennings's Meddelelse, der

er nedskrevet saa mange Aar senere, ganske forvirret, hvad det

kronologiske angaar. Hans Hukommelse har her svigtet ham.

7) B. til R. 17. Maj 1775.
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8) Brev til S. R. 19. Maj 1775.

9) B. til R. 23. Maj 1775.

'") Dep. fra den engelske Afsending 20 Maj 1775.

>i) Brev af 20. Maj 1775.

1'^) Ovennævnte engelske Dep.

") B. til R. 16. Maj, 20. Maj og 8. Juni 1775.

1*) B. til R. 8. Juli 1775.

1=) Biilow: Kronprinsens Opdragelseshistorie 1773—76.
1®) Smstds.

") Det ser ud som en uvenlig Tradition om trættekjær Mod-
sigelseslyst hos ham, der kommer frem i det Træk, L. Engelstoft

har fortalt, at han i Statsraadet havde opstillet 71 Oppositionspunkter

imod F. af 11. Maj 1775 (om Latinskolerne), men kun sat et igjen-

nem (N. H. T. 2. R, IV, 322).

18) I et Brev til R. af 6. Septbr. 1774 kalder han det gamle fran-

ske Parlament Vogteren for Frankrigs Friheder og Dyd. Selv om
Parlamentsmedlemmerne kun kunde regnes til la noblesse de robe,

maatte de gjælde for et aristokratisk bureaukratisk Element.

19) B. til R. 16. Aug. 1774.

20) H. T. 5. R. II 375.

21) B. til R. 20. Aug. 1776.

2-) Kristian Stolberg er maaske nok senere kommen til at

staa dansk Aandsliv nærmere; men paa den Tid, vi tale om, mær-
ker man saare lidt dertil,

23) Breve fra ham til Søsteren Grevinde Henriette Bernstorff.

2*) Ogsaa Hennings, der havde stærk dansk Følelse, kom al-

vorlig paa Kant med Fr. L. Stolberg. og han angriber ham i et

Brev til E. Schimmelmann, som ..parlant sans cesse centre le Dane-

mofrci- (7. Nov. 1782). Kr. Stolbergs Udtalelser findes i Breve fra

ham til Søsteren Grevinde Bernstorff fra 1777.

'") B. til R. 3. April 1776.

26) Brev af 17. August 1776.

2') Jvfr. S. R.s Udtalelser om deres gjensidige Forhold i H. T.

3. R. V, 298.

28) Ret betegnende skrev B. i Anledning af hans Død 28.

Nov. 1775 til R.. at der derved skete en Breche i den Kreds, hvis

Sammenhold sikrede Roligheden.

28a) B. til R. fra Nov. 1775 u. D. Det gaar i en forvansket

Form igjen hos d'Yves anf. St, 45 og derefter hos Eggers i

Denkwiirdigkeiten aus dem Leben des Grafen A. P. von
Bernstorff S. 142.

29) Man træffer 11. Januar 1776 en Kabo. til T. K. om, at dette

skal være betænkt paa, at der kan ske Forandringer ved Ordningen
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af Stifterne og Klostrene i Hertugdommerne, som syntes ganske
forældet. Ridderskabet skulde afgive Betænkning derom. Det var
værdt at vide, om denne Kabo. har stemmet med Bernstorffs Ønsker
eller ikke.

Tolvte Kapitel.

') Et ret mærkeligt Vidnesbyrd herom er et Brev fra ham til

S. R. af 7. Septbr. 1776, skrevet, medens denne var paa sit Gods i

Jylland. BernstorfT var netop dengang syg af Gigt, og, som Guld-

berg skrev: ^Statsraadet er derfor i Øjeblikket indskrænket til to

(Thott og Eickstedt. begge helt danske Mænd); men jeg for mm
Del ser hellere 2 Ministre for Kongerigerne end 2 for Hertugdøm-
merne«. Ved de sidste har han aabenbart foruden Bernstorff tænkt

paa den for øvrigt af ham selv højt skattede Schimmelmann. Um
denne end ikke havde Sæde i Statsraadet, kunde han dog paa
Grand af sin store Indflydelse regnes for at staa lige saa højt.

Dette Brev er omtalt af Koch i H. T. 6. R. IV, S. 97.

-) Brev til Grevinde Bernstorff af 18. Febr. 1772.

') Jeg tænker særlig paa et Brev fra ham til Onklen af 28.

Septbr. 1771. hvor han taler om de Danskes Mangel paa »genie*

og »fantaisie«;.

*) B. til R. af 17. Oktbr. 1774.

*) Indfødsrettens Forhistorie kjendes af Schack Rathlous Be-

tænkninger (Samlingen paa Ravnholt). Man finder der for det

første hans Udkast af 17. Oktober 1775. som han kalder: »Nogle

Momenta efter mundtlig Aftale indgivne til Arveprinsen til det om-

talte Forslag angaaende fremmedes Udelukkelse af Bestillinger i

Hs. Ms. Riger og Lande, hvilke Momenta gav den første Anledning

til Indfødsretten*. Dernæst findes der sammesteds: »Til Arveprin-

sen Pro memoria d.' 4. Januar 1776 i Kjøbenhavns, det er de i

Texten nævnte Ændringer til Guldbergs Udkast. Desto værre kjen-

der man ikke den af denne affattede Paragraf (§ 6), som Schack

Rathlou fik ham til at stryge: men det er af Schacks Bemærknin-

ger klart, at den har indeholdt Bestemmelser om Undtagelser.

Endelig har man ogsaa en Pro memoria af Schack til Ap. af 10.

Marts 1776 i Anledning af forskjellige Forespørgsler til Kancelliet,

som den nye Lov havde fremkaldt. Med Hensyn til Lovens For-

historie jvfr. L. Koch i H. T. 6. R. IV 2. 91. ff.. hvor de oven-

nævnte Aktstykker ere benyttede.
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^) Dette er ordlydende Schack Rathlous Ændring i Stedet

for, hvad Guldberg havde tænkt sig som hjemlende visse Undta-

gelser.

') Jvfr, om dette Punkt mine Bemærkninger i H. T. 7. R., V,

292—93,

8) Jvfr. smstds. S. 260 og 290-91.

8) H. T. 4. R. I. 236.

10) Hvad her er meddelt om Udtalelser og Opfattelser i An-

ledning af Indfødsretten, støtter sig til den Samling, Luxdorph har

gjort af Digte, Piecer, Avismeddelelser etc, og som findes paa det

store kgl. Bibliothek. Desuden maa mærkes Edvard Storms Digt

om Indfødsretten, der udkom 1778 og har særlig Interesse som
kommende fra norsk Side.

") Geheime Hof- und Staatsgesch. Danemarks (Ger-

manien 1790).

12) I et Brev fra A. G. Moltke til D. Reventlow af 23. Febr.

1776 siges det udtrykkelig, at denne Fest skulde være i Anledning

af Loven.

1^) Om Bernstorffs Opfattelse se hans Breve til Reventlow af

16. og 27. Januar, 17. og 24. Februar og 1. Juni 1776. Naar det

jævnlig er blevet sagt, at Bernstorff blandt andet havde klaget

over. at Loven vilde gjøre det vanskeligt at faa del diplomatiske

Korps tilstrækkelig rekrutteret, er det meget muligt, at han har sagt

det; men hvilket Bevis har man for, at han virkelig har udtalt sig

saaledes? Paafaldende er det. af hans Breve fra disse Aar at faa

det Indtryk, at han' mente, at der selv til Stiftamtmandsembeder

og Stillingen som Justitiarius i Højesteret burde være lige saa let

Adgang for fremmede som for indfødte.

1*) Breve til Reventlow af 11. Juli og 25. Juni 1776 og 11.

Maj 1779.

1°) Brev fra B. til R. af 11. Maj 1779.

'«) 2den og 15. Juli 1776.

") I en Dep. fra en herværende fransk Diplomat af 12. Marts

1776 udtales det, at S, R. beherskede Ap. ved Hjælp af Guldberg

og paa den Maade udøvede den største Magt.

1*) Kabo. af 13. Maj 1777 viser, trods det særdeles naadige

Sprog, der føres i den, at Schack Rathlou ikke kunde komme no-

gen Vej med Opposition imod de . gjældende Bestemmelser om
Brændevinsbrændingen (F. af 2. Sept. 1773 og 26. April 1776). Jvfr.

Koch i H. T. 6. R. IV, S. 101—102.

19) B. til R. 7. December 1776 og 18. Januar 1777.

20) D. M. 5. R. III, S. 49.

2') Interessante Meddelelser om S. R.s Holdning i Statsraadet
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i disse Aar findes i Breve fra B. lil R. 11. Maj. 23. Juli og 16.

Oktober 1779.

^*) Det maa gjælde for ganske løst, naar der i en Dep. fra

den daværende preussiske Afsending her hjemn-e (7. Nov. 1780)

tales om. at Eicksledt krævede, at Kabinettet intet maatte gjøre uden
at være bemyndiget dertil af Statsraadet.

") B. til R. 6. Maj 1778 jvfr. 30. Juli 1776. Lægger man
dette sammen med hans Ytringer om Schimmelmanns Magt, bliver

det i Virkeligheden disse to, han holdt for at være de herskende,

hver paa sine Omraader.
^*) Der findes herom en højst mærkelig Udtalelse i et Brev

fra ham til R. af 11. Maj 1779.

Trettende Kapitel.

1) Dep. fra Woodford af 1. Maj 1773.

2) Dep. fra den eng. Understatssekretær Eden til Huber af

8. Okt. 1773 og fra denne af 25. Okt.

5) Dep. fra ham af 9. Juni 1775.

*) Authentische Actenstiicke als Beitråge zur då-

nischen Statistik (1795) S. 211 meddele Bernstorffs Svar af 10.

Oktober 1776 (og et dermed stemmende til den hollandske Stats-

afsending 1. April 1777). Da BernstorfT her fremhæver, at Dommen
havde været ganske lovlig, maa det antages, at den engelske Mi-

nisterresident har pyntet en Del paa hans Udtalelser i, hvad han

fortæller derom i Dep. af 1. Oktober, thi derefter skulde Bernstorff

til ham have sagt, at han ganske misbilligede Dommen, og at

denne stod i Strid med Kongens Hensigter,

Nogle diplomatiske Forhandlinger af liden Vigtighed, dels om
den Møntsort, hvori Øresundstolden skulde betales, dels med Hol-

land om Forholdene paa Guineakysten og med Wienerhofl'et an-

gaaende KikoLarøerne gaar jeg ikke ind paa. Jeg henviser til

Eggers: Denkwiirdigkeiten aus dem Leben A. P. Bern-

storffs (Kopenh. 1800) S. 81 ff.

6) B. til R. 10. Sept. 1772.

®) Bernstorff har i en Dep. til Numsen i Petersborg af 5.

Juli 1774 givet et interessant Referat af denne Samtale.

') Om Frankrigs Stilling til Danmark-Norge ved denne Tid se

D. M. 3. R. IV S. 99.

8) B. til R, 9. April 1774. Hermed kan sammenstilles et
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Brev fra B. til den samme af 30. August 1774, hvori han skriver:

»Jeg er overtydet om, at. hvis Gud velsigner, hvad vi arbejde paa,

og vi blot faa Tid til at skabe os en velordnet og øvet National-

milits, vil den af de to Magter (Danmark og Sverige), der angri-

ber den anden, utvivlsomt komme til at ligge under, selv bortset

fra alle Alliancer«.

^) Kabo. 4. og 18. August 1774. Jvfr. Kabo. af 11. Aug. om
Udrustning af nogle smaa armerede Fartøjer. En Betænkning af

S. R. af 30. Juli 1774 viser, at han holdt Gustav III for at være

i Stand til alt.

10) Se III. 1. S. 79.

") Dette var ogsaa Bernstorffs egen Mening (Brev til R. 1,

Januar 1775), hvor han siger, at det vilde være unyttigt at lægge

Dølgsmaal paa. at Gustav III har en meget grundet Ret til at mod-

sætte sig. at den tyske Kejser godkjender Overdragelsen af Olden-

burg og Delmenhorst for stedse til den eutinske Linie.

12) B. til R. 9. Aug. 1774.

") B. til samme 20. August 1774.

1*) Dep. til Ahlefeldt i Petersborg 8. Febr. 1777.

'") Dep. til Giildencrone af 20. Decbr. 1777; jvfr. Dep. til samme
af 14. Febr. 1778. hvor han væsenlig gjentager det samme og tilføjer:

»Det Formaal at sikre den svenske Nations særlige Lykke smelter

saa godt sammen med vort Ønske om, saa meget det menneskelig

er muligt, at bevare Freden med dets Naboer, at jeg ikke kan

tvivle om en oprigtig Medvirken fra alle Svenskeres Side. der ere

oplyste og have Borgersind nok*.

1®) B. taler om dem i flere Breve til R.

, 1') Grefve Johan Christopher Toll. Biografisk teckning

(Stockholm (1849) S. 171 ff. Beretningen indeholder en næsten

utrolig Mængde Fejl. Komisk er det at se ham sige om Stampe,

at han var »en man i favoren, men utan vett, "kunskaper eller an-

seende«. I Schiiikel Bergmanns Minnen ur Sveriges

nyare historia I, 189 ff. hentydes til Planer, Gustav III skal

have havt om ved fredelige Midler at sikre sin Slægt Arvefølgen i

Danmark, hvis den oldenborgske mandlige Linie snart skulde uddø,

og han citerer S. 191 et Brev fra Toll til Kongen, der kunde pege

i den Retning; men det hele er ganske uklart. — Juliane Marie

har en Del Aar senere, nemlig i 1791 fortalt Johan Biilow. at Gu-

stav III 1778 havde gjort hende Forslag, der ikke gik ud paa

mmdre end at skaffe Kronprinsen og Prinsesse Louise Augusta af

Vejen, og at General Toll havde været en Hovedmand ved dette

skjændige Forslag (Biilows Dagboger 25. Sept. 1791. Rark.). Dette

lyder ganske utroligt.

'8) Depp. fra Petersborg 17. Aug.. 5. Okt. og 29. Novbr. 1774.
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'®) Med Hensyn til denne Rigsdag se Odhner Sveriges
historia under Gustaf III's Regering I, 644 ff.

*") Se herom mine Afhandlinger om den i H. T, 6. R. V,

og 7. R. II.

2') B. til R. 4. Okl. 1774.

«2) B. til R. 6. April 1774. En saadan Udtalelse viser klart

det uberettigede i Guldbergs Paastand om ham, at han attraaede,

at Preussen kunde blive trængt tilbage >til det Point, som Seculum
begyndte med* (Regeringsskiftet 14. April 1784, S. 154).

2') Jeg har ved Fremstillingen heraf fulgt Brevvexlmgen imel-

lem Frederik II og Bismarck. I sine Breve til Dronningen taler

den preussiske Konge slet ikke om, at han kunde ønske Hjælp fra

Danmark-Norge. Naturligvis vilde han have gjort det, hvis han

havde ment det alvorligt, naar han i sine Breve jævnlig har skrevet

til hende, som om hun var den virkelig regerende i Kjøbenhavn.

**) Brev fra ham til Juliane Marie af 8. April (Kongehusets

Arkiv i Rark.). Dermed bortfalde Fortællingerne om, at der var

blevet udøvet et Tryk paa ham ved denne Lejlighed, fordi man
ikke vilde have ham med ved Lejrsamlingen paa Sjælland i Som-

meren 1778.

Fjortende Kapitel.

^) Samme Tanke har A. Hennings udtalt i et Brev til E.

Schimmelmann 18. Juli 1776 (Rark. Schim. Papirer),

') H. T. 3. R. V, S. 77—78. Noget ganske lignende har han

udtalt i Brev til R. 27. Decbr. 1778.

3) Brev til samme af 22. Okt. 1776.

•) Der kunde være enkelte Øjeblikke, hvor han mente, at

Gustav havde opgivet Tanken om at skade vort Fædreland (Brev

til R. af 17. Nov. 1776); men det var rent forbigaaende.

6) Odhner anf. S. I, 536.

6) III 1, 9de og Ilte Kapitel.

') Extrakt af Brev fra P. Anker til Schimmelmann, dat. Lon-

don 23. Jan. 1778 (Schim. Papirer i Rark. Nr. 26).

8) Det er ikke usandsynligt, at A. P. Bernstorff med Hensyn

til de Krav, han mente, der kunde opstiles fra neutral Side, er ble-

ven paavirket af Martin Hubners Lære paa dette Omraade (Se Fr.

Bajer: Fra M. Hubners Rejseaar 1752-1765. H. T. 7. R. V,

S. 105 ff.).
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9) Forskjellige Depecher fra Eden i Aaret 1779 tyde forbau-

sende nok paa, at det var Peter Anker, der i sin Iver for at skabe

en Tilnærmelse imellem England og Danmark-Norge havde faaet

indflydelsesrige Mænd i de engelske Statsmandskredse til at tro. at

hans Regering ønskede at slutte Forbund med England. Man har

i disse Kredse aabenbart troet, at han havde Bemyndigelse til at

udtale sig saaledes, hvad han imidlertid aldeles ikke havde.

10) B. til R. 29. Juni 1779.

1"^) Om selve Ordningen af Kapervæsenet ved de norske Ky-

ster se R. af 10. Novbr. 1779. Det diplomatiske Kjævl. som denne

Historie fremkaldte, blev uden Betydning.

'2) Hos Fauchille: La diplomatie francaise et la

ligue des neutres de 1780 (Paris 1893) S. 281 finder man en

Meddelelse om. at Eden i Juli 1779 havde lange Konferencer med
Bernstorff, og at han energisk paakaldte Danmarks Hjælp. Forf.

fortæller ogsaa, at Rygtet gik om, at Bernstorff havde lyttet vel-

villig dertil, men at det var kommet til en levende Forhandling

derom imellem ham og Eickstedt (les deux principaux ministres {1)),

1 hvilken den sidste, der havde bekæmpet det engelske Forslag,

havde faaet Overhaand. Alt dette har imidlertid intet paa sig-

Den diplomatiske Brevvexling mellem Eden og hans Regering viser

ganske klart, at der først 30. November blev sendt ham Ordre til

at aabne Underhandlmg med Regeringen i Kjøbenhavn.

^^) Dette fremgaar af Betænkninger af Schack Rathlou 7. Ja-

nuar og 17. Marts 1780 (Ravnholt).

") Jvfr. Friis anf. St. S. 194.

15) Breve fra Arveprinsen til Schumacher af 11. Marts (Breve

til -Schumacher i Kongens Haandbibliothek) samt fra Guldberg til

ham af samme Dato (Breve fra Guldberg til Schumacher smsdst.).

Femtende Kapitel.

1) Jeg ser ikke rettere, end at denne Opfattelse, der er frem-

sat af Fauchille i hans ovenfor anførte Værk S. 332 ff., er rigtigere

end den ældre, hvorefter hun havde villet vende sig imod Spanien,

men af Panin, der med stor Behændighed havde forstaaet at om-

stemme hende, var bleven ført ind paa at danne et stort Forbund,

der da efter Panins Plan væsenlig blev rettet mod England.

2) Meget beklageligt er det. at der i den vigtige Samling

Breve, man har fra B. til R.. ikke findes noget fra det første

Halvaar 1780. Men det kan mærkes, at 13. Juli skriver han til R..
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at efter hans Mening vilde England ikke glemme Rusland dets

Holdning. At han spaaede rigtig, skulde Begivenhederne 1788 vise.

») Jeg har aftrykt det in cxtemo i H. T. 3. R. V, S. 97 fT.

*) Dette Schumachers Forhold til Goertz fremgaar af dennes

Depp. til Frederik II f. Ex. 28. April og 16. Maj. Man maa ikke

tro. at Schumacher personlig vandt hos Goertz ved disse sine for'

trolige Meddelelser. Denne har tvært imod i sin Mcmoire ou

precis historique sur la neutralité armee etc. S. 51 stemplet ham
som en lav Intrigant paa Grund af hans Færd i dette Aar.

*) Denne Artikel er f. Ex. trykt i Danske Tractater 1761

—1800 (1882) S. 379-80.

«) B. til R. 11. Juli 1780.

^) Danske Tractater o. s. v. S. 380 ff.

^) For øvrigt faar man unægtelig det Indtryk, at Bernstorff

har ønsket at skyde Offentliggjørelsen af Traktaten ud i nogen Tid.

^) Ogsaa meddelte et Blad i Åltona i de sidste Dage af Sep-

tember en Kundgjørelse fra Kong Georg III til de engelske Kapere

om Overenskomsten (F au c hil le anf. St. S. 435).

'") Han har i forskjellige Breve udtalt den skarpeste Dom
om den.

1') Se III, 1, 879.

*-) Det mest slaaende Vidnesbyrd herom har man i Depe-

cherne fra den franske Statsafsending La Houze og om mulig i

endnu højere Grad i en Memoire, som han har affattet i Juni 1781

om Danmarks Forhold fra Begyndelsen af den nordamerikanske

Krig. Det er den hadefuldeste Skildring af Bernstorff, man kan

tænke sig, og den indeholder meget grove Fejltagelser. Uheldigvis

har Fauchi Ile, der synes at mene, at alt, hvad en fransk Diplomat

fortæller om et Lands Politik og Forhold, er usvigelig Sandhed,

blindt fulgt ham i sit ovennævnte Værk. Naturligvis kjender Fau-

chille intet til de danske politiske Aktstykker eller til, hvad der

her hjemme er skrevet om hin Tid. Hans Fremstilling er derfor

bleven i høj Grad skjæv og vildledende.

") Brev af 11. Novbr. 1780.

") Kongehusets Arkiv i Rark.

>=) Se derom Kabo. af 6. og 28. Juni, 9., 28. og 30. Septbr.

1780 og Breve fra Katharina i Kongehusets Arkiv i Rark. 5. Aug.,

16. Juni og 22. Oktober. Om det lille russiske Hof i Horsens kan

jævnføres Historisk Arkiv for 1873 og 1874 og H. E. Friis: Det
russiske Fyrstehus i Horsens fra 1780 til 1807 (Kjbh. 1895).

IS) Disse Breve findes iblandt Breve til P. Kr. Schumacher fra

forskjellige (Alm. polit. Hist. i Rark.).

'^) Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske
Familiekreds VI, 32.

Danmark-Norges Historie 1720-18U. V. III
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^8) Om denne Frederik II's Intrigue, der skyldtes Meddelelser

fra hans Minister i Petersborg Goertz, se nærmere A. Friis anf.

St. S. 206 £f.

19) Se herom Frederik II's Brev til J. Marie af 12. August

1780 og Dronningens Breve til ham af 5. og 8. August og 9. Septbr.

Det maa efter disse Breve gjælde for sikkert, at han har søgt at

ophidse Juliane Marie imod Bernstorff; men da hun ikke brød sig

derom, kunde han for saa vidt med Rette bag efter fralægge sig

at have havt Del i dennes Afskedigelse. I et Brev fra Juliane

Marie af 29. Juli til hendes Broder Ferdinand af Brunsvig, der se-

nere besøgte hende en kort Tid i Efteraaret, ser man netop Hen-

tydning til Forandring med mne ou autre personne en placer i.

2") Jeg følger her Edens Meddelelse i Dep. af 2. Decbr. om Bern-

storffs Udtalelse til ham angaaende denne Sag. Hvad der af D. Biehl

efter Biilows Fortælling til hende (Regeringsskiftet 1784 S. 118

Note) er fortalt om, at Bernstorff i Fortrolighed i Sommeren 1780

havde talt til Eickstedt om Kabinetsordrernes Skadelighed og Kron-

prinsens Konfirmation, (der vilde have medført hans Optagelse i

Statsraadet), men at Eickstedt strax havde forraadt det til Guld-

berg, kan meget godt være sandt; men nogen stor Betydning kan

det ikke have havt, da Guldberg i Forvejen kjendte Bernstorffs

Mening om Kabinetsordrerne. Denne har fortalt Eden, at der

gjentagne Gange, om end kun indirekte, var gjort Skridt for at

faa ham til at gaa ind paa Hoffets Mening om Kronprinsens Min-

dreaarighed, men at han havde afvist det. Altsaa ogsaa her har

har han tydelig og klart tonet Flag.

21) H. T. 3. R. V. S. 297 f.

--) La Houzes Depecher fra Efteraaret 1780.

~23) Regeringsskiftet 1784 S. 119.

2*) Disse Breve findes H. T. 3. R. V, 299 og 301.

-=") Om Sackens Holdning se A. Friis anf. S. 219 og de der

citerede Kildesteder.

26) Med Hensyn til Danmark-Norges Stilling til den nordame-

rikanske Frihedskrig og alle de derved fremkaldte Forhold samt

Bernstorffs Politik og Fald henviser jeg til min Afhandling i H. T,

3. R. V: Om Danmarks Deltagelse i Forhandlingerne om
en væbnet Neutralitet fra 1778 til 1780. Hvad der er frem-

stillet i Texten, er væsenlig et Uddrag deraf med Tilføjelse af det

nye, der er fremkommet ved de af A. Fnis fremdragne og af ham
i hans ovennævnte Skrift benyttede Aktstykker fra Datiden. Jeg

henviser med Hensyn til en Del Enkeltheder vedrørende B.s Fald

til dette Skrift.

") Goertz Depp. til Frederik II 8. og 12. December 1780, be-

nyttede hos A. Friis anf. St. 219.
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«9) Regeringsskiftet 1784, S. 130.

29) Jvfr. Regeringsskiftet 1784 S. 105 og Friis anf. St.

S. 240.

30) Regeringsskiftet 1784 S. 128.

»•) Dep. fra Eden 26. Juli.

'^) Dette udtalte han til den engelske Diplomat Eden (Dep.

fra denne af 14. Nobr.).

**) Brev fra L. Reventlow af 17. Novbr. Begge Breve findes

hos L. Bobé, anf. St. 1ste og 2det Bind. Jvfr. Regeringsskif-
tet 1784 S. 124 om Stemningen i Kjøbenhavn. Flere Enkeltheder

findes hos Fnis anf. S. 238 f.

3^) Brev af 18. Novbr. 1780.

Sextende Kapitel.

1) Et betegnende Vidnesbyrd derom nævnes i en Dep. til St

Saphorin 23. Juli 1782. Rosencrone fortæller der, at han paa given

Anledning havde sagt til den hollandske Statsafsending, at Kongen

ofte gav en Befaling umiddelbart og, uden at Ministrene fik noget

at vide derom. Saaledes var det netop nu sket med nogle Ordrer,

Kongen havde udstedt om 3 hollandske Ostindiefarere, som laa i

Trondhjems Havn; han havde selv intet liavt at gjøre dermed.

2) III, 2, 243.

3) Guldbergs Betænkning af 6. Decbr. 1780, der indeholder

hans Fremstilling af alt dette, er trykt hos Gie ss in g: S true ns ee

og Guldberg (1849) 171 £f.

*) Skrivelse til Admiralitetet 13. Juni 1781.

6) Dep. til St. Saphorin i Haag 23. Juni 1781.

6) Brev fra Guldberg til Schumacher af 28. November 1780.

Kejserinden havde altsaa sendt ham Tabatieren, inden man endnu

i Petersborg vidste noget om Bernstorffs Afgang.

') Bergbohm: Die bewaffnete Neutralitat 1780-83
(Berlin 1884) S. 193 ff.

8) Brev fra Guldberg til Schumacher af 15. Febr. 1781.

9) Se f. Ex. Dep. fra Schumacher 18. Juni 1782, hvorefter hun

i ret stærke Udtryk fremhævede Kødvendigheden af, at ikke de

bourbonske Stater bleve for stærke paa Englands Bekostning.

10) Brev til Schumacher af 29. Juli 1783.
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") Brev til samme af 28. Juli 1781.

12) Til samme 20. Septbr. 1782.

IS) Til samme 28. Juli 1781.

1*) Eggers anf. St. Bilag XXV.
15) Fauchille anf. St. S. 579. Berghohm anf. St. S. 211.

16) Dep. fra Rosencrone til Schum. af 28. Februar 1782 Kr. 4.

1') Dep. fra samme til samme af 4. Maj 1782.

18) Smstds.

19) Fauchille fortæller S. 579—80, at Fox i Maj 1782 vel

havde udtalt til Rusland, at man var villig til som Grundlag for

en Særfred med Holland at antage Skibsfartens Frihed efter de

Grundsætninger, der vare kundgjorte i Kejserindens Deklaration af

10. Marts 1780; men uheldigvis var der dertil føjet den Betingelse,

at Rusland skulde slutte et Forbund med England, og, da dette be-

svaredes med et Afslag, bortfaldt det engelske Tilbud.

20) Dep. til Schumacher 6. Oktober 1781).

21) Se et mærkeligt Brev, som Dreyer har skrevet til Schu-

macher i Anledning af dennes Udnævnelse til Envoyé i Petersborg

(Samlingen af Breve til Schumacher i Rark.).

22) Med Hensyn til Enkeltheder se Garde: Den dansk-nor-
ske Sømagts Historie 1700—1814 (1852) S. 267 ff.

23) Dep. af 31. Marts 1781 til Dreyer og 22. Maj 1781 til

Schumacher.

2*) Dep. til Dreyer 23. Okt. 1771.

2°) Herom handles der i en Mængde Depecher fra Aarene

1781 og 1782 til og fra Dreyer og ligeledes til og fra Schumacher.
26) Dep. af 1. Juni 1781 til Afsendingerne i London, Haag og

Hamburg.
2') Se om denne Tvist Depp. til Schumacher af 7. April, 1.

og n: Juni, 20. Juli, 20. Septbr. og 5. Okt. 1782, til Reventlow i

Madrid 6. April og Apostille til 22. Juni 1782.

28) Brev af 12. Januar 1782.

29) Breve til Schumacher af 29. Juli 1783. 28. Juni og 28. Juli

1782 og 6. Marts 1784.

3°) Efter hvad Schumacher selv senere i et Brev 1787 tilskrev

Johan Biilow, var det Fredens pludselige Afslutning, der hindrede,

at Sagen blev til noget. Se for øvrigt om den hele Sag Depp. til

Schumacher af 28. April og 25. Decbr. 1781, fra Schumacher 14.

Decbr. og 28. Decbr. 1781, 27. Marts og 5. April 1782.

'1) Note til den russiske Statsafsending Sacken af 22. Sep-

tember 1787.

32) 6. Kovbr. 1781.

*3) Se Breve fra ham til Schack Rathlou af 28. Juli, 14. Au-

gust og 4. Septbr.
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^*) Især 1 et Brev af 18. Marts 1782 til Schumacher har Guld-

berg fortalt om Sammenstødet.
»^) Regeringsskiftet 1784 S. 150 Jfr. S. 155 Brev af 19

Aug. 1783 til Sehumacher.
*«) Depp. til Schumacher af 11. og 23 Januar og 18. Marts 1783.

") Brev til samme af 4. April 1782.

Syttende Kapitel.

') Depp. fra Schumacher af 30. Aug. og 27. Septbr. 1782.

-) Gejer: Gustav IIl's efterlemnade Papper (Upsala

(1843) III, 1, S. 22.

3) Smstds. S. 28.

*) Smstds. S. 35.

=) Odhner anf. St. II S. 250 f.

6) Dep. fra Schumacher af 8, Juli 1783 i Henhold til Med-

delelse til ham af Besborodko, en dengang meget indflydelsesrig høj

Embedsmand i det russiske Udenrigsministerium.

') Dep. til Schumacher af 23. Aug. 1783.

8) Geijer anf. St. IV, 1. 32.

9) Smstds. 44.

10) Geijer anf. St. S. 120 f.

") Smsts. S. 126.

12) Depp. fra Schumacher af 30. Januar, 3. og 10. Febr. 1784.

Der burde i Texten S. 379 være tilføjet, at det aabenbart var

en Følge af Efterretningerne i Foraaret 1784 om Gustav IIPs An-

grebsplaner, naar man netop nu besluttede en Udrustning af 6

Linieskibe og 6 Fregatter, foruden at der skulde udlægges 4 Blok-

skibe og 4 Stykpramme paa Reden. Da det imidlertid ikke kom
til Krig, blev man staaende ved kun at udruste 4 Liniskibe og 2

Fregatter (Garde: Efterretninger om den danske og nor-

ske Sømagt IV, S. 288).



Anden Bog.

Første Kapitel.

1) Rk. 26. Febr. 1774.

2) Fink. 4. Maj 1772.

3) Fink. 3. April 1773.

4) Rotuli 29. Juli 1778, 23. Febr. 1780 og 15. Aug. 1781, Kabo.

af 3. og 25. April. 1776, der vise, at man maatte tilkalde Militær

imod Bønderne.

5) Gtk. 24. Septbr. 1782 og Dsk. Rk. Pr. 13. Sepbr. 1780.

6) Se f. Ex. Kabo. til Rk. 14. Sept. 1775 og Dsk. Rk. Pr. 13.

Sept, 1780.

') Om denne Sag findes der en Mængde Aktstykker i Rotuli

og i Rentekammerets Protokoller fra disse Aar. Sagen havde strakt

sig lige fra 1769; se især Rk. Pr. 18. April 1778. Den er udførlig

behandlet og fremstillet i en Afhandling af Poul Hansen: Jens

Lange paa Rødkilde o;g hans Bønder i Poul Bjerge: Aar-

bog for dansk Kulturhistorie 1892 S. 130—209.

8) Rotuli 9. Febr. 1781 og 22. Juli 1778.

9) Se III, 2., femte Kapitel.

10) Rk. 19. Januar 1776.

»1) Se III. 2. 101.

12) Se i mit Skrift Kampen om Landboreformerne den

S. 84 aftrykte Godsejerplakat af 1782, der er i høj Grad oplysende

i saa Henseende.

13) Allerede ved Oprettelsen af en Stutteridirektion af 13. Maj

1776 var det Tanken ogsaa af og til at hjælpe Landstutterierne

med gode Hingste (Meddelelser fra Rk. 1877 S.;^23. Jvfr. smstds.

S. 26. og 27).

14) F. af 6. Decbr. 1780.

'5) Kabo. af 10. August 1780. jvfr. Kabo. af 2. Okt. 1777, hvor

det hedder: »Da vi ikke kan andet end ynkes over Bønderne, som

her paa Amterne lide meget af det store Vildt*. Se ogsaa Rk. Pr.

13. Juni 1781 og 24. Marts 1783.
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'8) Kabo. af 2. Maj 1776. Ogsaa taler Rk. 10. Maj 1783 om
en kongelig Resol. af 31. December 1781 angaaende Træskoler og

Havedyrkningsindretninger i Danmark og Hertugdømmerne. Fra

Planteskolen paa Frederiksberg blev der indtil den 31. December

1784 uddelt 18292 Frugttræer, hvoraf 13184 til fonder paa Kron-

godserne (Dsk. Rk. 7. Marts 1786).

") F. af 18. April 1781.

'8) Se III. 2, S, 123.

") Jvfr. Kabo. af 23. Septbr. 1778.

««) En Betænkning af Schack Rathlou af 12. December 1776

udtaler en Beklagelse over, at en Bestemmelse om en forstmæs-

sig Behandling af Skovene ikke kunde paabydes ved de private

Skove, da disses Ejere ikke vilde kunne magte det, og de des-

uden ikke havde fri Raadighed over Skovene paa deres Bonders

Marker, hvor Græsningen tilhørte disse.

2') Rk. 7. April 1781. Jvfr. Rotuli 12. Januar 1780 om den

slette Tilstand ved Sorø Akademis Skove.

") III, 2, 304 ff.

-5) Af Fonden ad usus publicos. Se det af Rark. udgivne

Skrift om dette Fond I. 46.

2*) Rk. Pr. 26. Febr. 1780.

2s) Kabo. af 2. Maj 1776.

2«) Plakat af 22. Febr. 1779.

2^ 13. Maj 1782.

28) Fink. 8. Januar 1774.

29) Rk. 30. Novbr. 1776.

30) Smstds. 19. Aug. 1778.

»1) Rk. Pr. 9. Juni 1779. 7. April 1781 og 11. Marts 1780.

3-) Kabo. af 3. Novbr. 1783 og den dermed i Forbindelse

staaende Sag.

33) Gtk, 8. Marts 1777 og 3. Septbr. 1777 og flere andre Steder.

3*) Gtk. 14. Juni og 11. Novbr. 1780.

35) R. af 2. Decbr. 1780.

Andet Kapitel.

1) Brevvexling imellem Guldberg og Hennings i Rark.

2) A. Friis: Bernstorffske Papirer I. (1904) S. 196.

3) IV, 1, 308.

*) IV, 2, 57.

5) B. til R. 24. April 1779.
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6) Senere i sit Liv viste Eickstedt levende Sympathi for Land-

boreformerne; men hvis han ogsaa har været saaledes til Sinds

paa den Tid, her tales om, har han været ganske magtesløs.

') Guldbergs Plan, dateret 14. April 1784 (!) findes i den Bii-

lowske Samling i Sorø Nr. 74 G. 1.

8) Se Guldbergs Breve til Biilow H. T. 4. R. I, 164 ff. Man
kan ganske vist flere Gange se ham udtale Forkjærlighed for Selv-

ejere og ytre Ønsket om, at deres Tal maatte tage til; men dette

var en Inkonsekvens hos ham.

9) Se f. Ex. Rk. 20. Juni 1774, 11. Maj 1776 og 20. Decem-

ber 1777.

10) Se med Hensyn til sligt Rk. 1. April 1780. 27. Juni 1781,

23. Marts 1782, 1. Febr.. 11. Juni og 1. Novbr. 1783. Jeg er ogsaa

tilbøjelig til at antage, at beneficmm paupertatis mindre velvillig

tilstodes Bønder, som vilde føre Proces i Anledning af formentlige

Forurettelser, end det tidligere var sket. Det ser mistænkeligt ud,

naar Ansøgningerne derom jævnlig afslaas, fordi man finder, at

Begunstigelsen dog ikke kunde være Bonden til Gavn. Maaske har

Rk.s Holdning paa dette Punkt hængt sammen med, at der, som
tidligere nævnt (se Texten 387), var kommet en Del Uro over Bøn-

derne paa adskillige Steder.

") Se saaledes Oskd. 4. Septbr. 1773, hvor det blandt andet

hedder i en af Gregers Juel og J. G. Moltke underskreven Indstil-

ling, at det var nødvendigt at forene disse Godsers Gaarde som
Herregaarde, da kun de større Gaardes Drift skaffede Korn til Ud-
førsel. — Hvor hensynsløst der kunde handles med Bønderne paa
selve Krongodserne, viser et saadant Træk, som at Regermgen, da

den i 1775 havde forøget sit Gods i Odsherred med de store

Gaarde Anneberg og Eliinge og 2 Aar efter udvidet disse Gaar-

des Tilliggende, henlagdes uden videre nogle af de Bønder, der

hidtil havde svaret Arbejdspenge, til at gjøre Hoveri til disse (D,

Rk. 1. Novbr. 1785).

1'^) Kommissionsprotokol og Betænkning angaaende F. af 14.

Septbr. 1774. Jvfr. Fridericia: Aktstykker til Oplysning
om Stavnsbaandets Historie (Kjbh. 1888) 260 fT. Se smstds.

om forskjellige Enkeltheder i de følgende Aar, særlig- med Hensyn
til Udskrivning af ungt Mandskab fra Huse paa Landet.

IS) Chr. Bruun: P. F. Suhm S. 140 og 144. Naar Luxdorph

i sin Kalender 4. Septbr. 1779 fortæller, at han paa Fredensborg

havde hørt Schack Rathlou hegle Suhm stærkt igjennem for det,

han havde skrevet om Landvæsenet, har det maaske været denne

tyske Oversættelse af Euphron, han havde tænkt paa.

") Landhusholdningsselskabets Skrifter I (1776)

S. 137.
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'^) De optrykfes paany i den af J. U. Schlegel 1774 udgivne
Samling økonomiske Prisskrifter.

'^) En Lovtale over det findes i det kort efter af Kammer-
herre F. Buchwald udgivne lille Skrift: Cahier aus nieinem(!)
Portefeuille.

") Hvad her kun har kunnet tegnes i Omrids, har jeg frem-

stillet udførligere i mit 1888 udgivne Skrift: Kampen om Land-
boreformerne.

»») F. af 13. Januar 1779 og 12. Juni 1782. Der tænkes i den
kun paa Hingstene. Dels brugtes der Præmier til Belønning af gode
Hingste, dels Mulkter for at straffe Brugen af slette.

1«) Se IV, 1. 354.

20) Plakat af 2. Juli 1772.

21) F. af 30. April 1774. Mærkes kan det ogsaa, at F. af 8.

Juni 1774 stærkt indskrænkede en Ret, der i nogle Amter og Land-
skaber i Slesvig gjaldt til inden 30 Aar efter Salget af Grunde, der

hørte til en Gaard, at kræve dem indløste igjen (altsaa et For-

hold, der minder om Odelsretten i Norge). Denne Ret kom flere

Steder til at træde i Vejen for Fællesskabets Ophævelse.

22) F. af 13. Jan. 1779.

2») IV, 1, S. 353.

2*) Ved et enkelt Gods, Sattrupholm i Angel, forekommer den

indskrænkende Bestemmelse, at, hvis Bønderne efter Forbedringen

af deres Stilling viste sig dovne og gjorde Gjæld, skulde deres nye

Ejendom sælges for at dække denne. Hvad der saa blev tilbage,

fik de udbetalt (F. af 22. Febr. 1773).

25) HI, 2, 389 og IV- 1, 427.

2«) IV 2, 62 og Henvisninger S. 7 Nr. 21.

2^) Eller nærmest i Indledningsværket Danmark-Norges
indre Historie 1660—1720 L 173.

28) Indberetninger af 6. April og 6. Juli 1776, 5. Febr. 1775

samt 25. Aug. 1781 og 9. Aug. 1783 (i N. Rark.).

29) F. af 18. Okt. 1780.

30) Stiftamtm.s Indberetn. 9. Juli 1774.

") Se om disse Forhold Stiftamtm. Relationsprotk. 29. Juli

1775 (N. Rark.).

32) R. af 4. Juni 1783.

33) 13. Novbr. 1776.

3*) Se Daae: Det gamle Christiania. 2den Udgave (1891)

S. 122 f. Jvfr. Indberetninger fra Levetzau 30. Novbr. og 21. Decbr.

1776 (N. Rark.).

35) F. af 30. Marts 1774.

3«) Et Vidnesbyrd herom er F. af 18. April 1781 om at faa

indført et fornuftigt Udpantningssystem uden militær Exekution.
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3') Rk. 29. Juli 1781.

38) N. Rk. 12. Novbr. 1781. Jeg finder ikke Grund til her at

anføre Enkeltheder. Der findes en Mangfoldighed af Aktstykker

vedrørende disse Forhold baade i Akershus Stiflamtmandsarkiv og

i N. Rk.s Protokoller. Ogsaa Kabinetsordrer gribe ind.

39) Skrivelse fra Levetzau til N. Rk. U. Juli 1779 (N. Rark.).

*") Det ser utroligt ud, naar J. G. Moltke i Anledning af Ka-

binetsordrer fra Sommeren 1781 om forceret Opsendelse af Korn til

Norge i et Brev til S. R. af 9. Aug. skriver om »le desir que la Nor-

vegue a cfopprimer le Danemarc-, Han holdt aabenbart Klagerne paa

et saa tidligt Tidspunkt for overdrevne. Forklaringen ligger i, at det

har kunnet volde Vanskeligheder i flere Henseender, naar man
under en daarlig Høst i Danmark skulde sende Ladning paa Lad-

ning derop. Men denne Stilling var netop en Følge af Kornhan-

delsloven af 14. Marts 1774, hvad Moltke imidlertid ikke saa, og

det uagtet han næppe som Chef for Gtk. helt havde samstemmet

med denne Forordning (se S. 491).

• *i) R. af 13. Novbr. 1775. Ogsaa Suhm tilsendte Videnska-

bernes Selskab i Trondhjem en Gave paa 100 Rdlr. til Præmier

for Landmænd (Trondhjems Adresseavis den 7. Juli 1775).

*2) R. af 10. Aug. 1775.

*3) Bergens Adresseavis 4. Novbr. 1775 og Trondhjems for 1776.

") Se Klagerne over de norske Bønders Dovenskab hos to saa-

danne Venner af den norske Almue som Karl af Hessen (Brev til

Kongen 28. Aug. 1773 (Rark) og Stiftamtmand Levetzau (Indberet-

ning 20. Juni 1781).

Tripdje Kapitel.

>) Se IV, 2, 80.

2) IV, 1, 380.

3) Kjbh. Lærde Efterretninger fra 1773 S. 290,

*) I Skriftet Olavides (Kjbhvn. 1779) S. 145.

^) Se ogsaa Regeringsskiftet 1784 S. 103.

^) Pro memoria af usikker Dato i Brevvexling imellem ham
og Guldberg 1778—1783 (Rark.*.

') Dette viser hans Brevvexling med E. Schimmelmann (Rark.)

paa det tydeligste.

«) Martfelts Papirer i Rark. Pakke III.

9) Extr. Fink. 18. April 1773.
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'«) IV. 1, 368.

") Man ser, at der i 1772 og 73 er blevet realiseret en Del

af Magasinets Varer (Kkoll. 1. Juli 1772, 14. Juni og 2. Sept. 1773),

'^) I Kongens Skrivelse til Kkoll, af 14. Januar 1773 om dets

fremtidige Forretningsgang staar der, at hvad G. M. angaar, skal

det bero dermed, indtil Kkoll. gjor nærmere Forestilling derom.

") Lærde Efterretninger 1781 S. 539.

'*) Kabo. af 18. April 1776 og 24. April 1779.

15) Kabo. af 14. Maj 1776 og K^. Maj 1777.

'6) Kabo. af 12. Maj 1777 og 24. April 1779.

") Stemannske Papirer i Rark.

18) Kkoll. 29. August 1776.

19) Kkoll. N. S. 10. Marts 1773.

•^0) Kkoll. 25. Marts og 15. Aug. 1781 og 14. April 1782.

Denne Viborg er formodentlig den især som Veterinær bekjendte

Erik Nissen Viborg.

2>) Kkoll. 21. Febr. 1777.

22) Kabo. 17. Juni 1779.

23) F. Ex. 9. Nov. 1783.

2*) Kkoll. 15. Septbr. 1774.

25) Kkoll. 8. Juni 1775.

26) Kkoll. 21. Oktbr. 1772.

2') Smstds. 15. Jan. 1780.

28) Smstds. 4. Oktbr. 1780.

29) Smstds. 1. April 1780.

30) Jvfr. herom C. Nyrop: N. L. Reiersen (Kjbh. 1896)

S. 149.

31) Kkoll. 18. Maj 1783.

32) Kkoll. 8. Aug. 1776.

33) Kkoll. 12. Juli 1780.

3*) Plakat af 4. Aug. 1780.

35) Kkoll. 22. Aug. 1781. Jvfr. Foreslill. af 30. Aug. 1781.

Medd. fra Rk. 1777 S. 38 f.

36) Jvfr. Kkoll. N. S. 7. Okt. 1778,

37) Smstds. N. S. 17. Juli 1783.

38) Smstds. N. S. 15. Aug. 1782.

39) Kkoll. 29. Septbr. 1774.

*") (S. 446 nederst) Nyrop: anf. St. S. 175.

*2) IV, 1, 367. Jvfr. R. af 10. Juni 1774.

*3) Bruun anf. St. 529.

«) Kkoll. 29. Septbr. 1774, jfr, smstds. 11. Aug. 1774,

«) Jvfr. Nyrop: anf, St. 199-201.

.*6) Kkoll. 4. Juni 1777.
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*') Kkoll. 29. Septbr. 1774, jvfr. 25. Jan. 1779.

<8) Meddelelser fra Rk. 1877 S. 37.

»9) Kkoll. 15. Febr. 1779. Jvfr. smstds 24. Septbr. 1777.

hvorefter Bomuldsfabrikanter i Kjøbenhavn for Generalmagasinets

Penge maatte kjøbe, hvad de behøvede af Bomuldsspind paa den

forestaaende Auktion over Varer fra de private ostindiske Skibe i

dette Aar.

50) Kkoll. 11. Juni 1777.

^1) Gtk. 15. Jan. 1774.

52) Kkoll. 29. Febr. 1776.

53) Kkoll. T. S. 22. April 1782. Med Hensyn til Understøttelse

til Fabrikkerne i Neumiinster se smstds. 12. Marts 1774.

5*) Kkoll. N. S. 6. Juli og 25. Maj 1780.

55) F. af 13. Maj 1776.

56) F. af 13, April 1772 til Gavn for Allunværket ved Kristiania.

5') Oskd. 22. Marts 1782 og 28. Aug. 1783.

58) I en Kabo. af 24. Septbr. 1778 til ham i Anledning af denne

Sag hedder det ret betegnende: »Da Vi veed, at Du inderlig attraar

denne vores Viljes bedste Opfyldelse«.

59) Kkoll. 18. Dec. 1780 og smstds. N- S. 30. Dec. 1781.

60) Smstds. N. S. 20. Marts 1778.

61) Kkoll. 30. Aug. 1781.

Fjerde Kapitel.

1) I en næsten lidenskabelig Tone udtaler en Kabo. af 14.

Decbr. 1775 sig om det nødvendige i dette almindelige Forbud.

Den forbyder blandt andet baade Rk. og Gtk. nogensinde at gjøre

nogen Forestilling, der strider herimod.

-) F. af 26. April 1776. Yderligere gjentagne Befalinger om
skarp Overholdelse bleve givne ved Kabo. af 28. Aug. 1781 og 13.

Jan. 1783. Et fejlslaaet Forsøg fra S. R.s Side paa at faa Æn-
dringer i Brændevinsbrændingsbestemmelserne er omtalt ovenfor

1. Bog, 12te Kap. Henv. 18.

3) En enkelt Gang forekommer eu Undtagelse derfra af sær-

lige Grunde. N. Rk. 2. Maj 1772.

*) F. af 8. Nov. 1779 forbod fremmede forarbejdede Tobak-

kers Indførsel ogsaa i Bergens Stift.

5) Kkoll. 3. Juni 1778.

6) Se Martfelts Papirer i Rark. Pakke III.
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') Kkoll. 14. April 1776 viser, at Regeringen dengang vilde

have 20000 Rdlr. brugt til Tobaksplantninger paa Glacis'et; Kabo.

15. Aug. 1776 befaler, at et Stykke Jord ved Frederiksberg Kirke

skulde overgives Kkoll. til Tobaksplantning; Kkoll. 21. Febr. 1778

siger, at 24 Tønder Land paa Frederiksberg skulde overdrages

Agent Borre paa den Betingelse, at de brugtes til Tobaksavl, og

snistds. 8. Jan. 1780 (altsaa efter den nye Ordning), bemyndiges
Kkoll. til at forpagte en Del af Kastellets Glacis til de kongelige

Tobaksplantagers Udvidelse.

8) Kkoll. 4. Aug. 1779.

9) Kkoll. 1. Maj 1775.

") Smstds. 14. April 1777.

") En Omordning m.H.t. disse Penge blev fastsat ved Kabo.

til Kkoll. af 11. Juni 1781.

>2) Jvfr. Bruun anf. St. S. 502.

»») Kabo. af 17. Juni 1781 til Oskd.

'*) Kkoll. 6. Maj 1780.

'5) Kkoll. 15. Febr. 1784.

'®) Det kan mærkes, at man til Varemagasinets Oplag blandt

andet regnede 1000 Kanoner fra Moss Kanonstøberi (Kabo af 11.

Juni 1781).

»') Meddelelser fra Rk. 1877 S. 53.

18) Jvfr. Bruun anf. St. 511 og 515.

") Oskd. 28. Aug. 1783.

-°) Meddelelser fra Rk. 1877 S. 41 f.

->) R. af 15. Maj 1775.

22) Oskd. Jan. 1783 u. D.

") Kabo. af 1. April 1776

-*) Jeg har af det overvældende store Materiale maattet holde

mig til, hvad der forekom mig nødvendigt for at karakterisere Sty-

relsen. Hvem der vil have en udførlig Oversigt over Industriens

Udvikling, maa jeg for Kjøbenhavns Vedkommende — og det er

uden Sammenligning Hovedsagen — henvise til den meget omhyg-

gelig affattede Skildring, C. Bruun har givet deraf i sit store Værk

Kjøbenhavn HI.

25) Bruun anf. S. 529.

2*5) O. J. Rawert: Danmarks industrielle Forhold fra

de ældste Tider indtil 1848 (Kjbhv. 1850) S. 56. Det kan for

Norges Vedkommende tilføjes, at det ikke giver noget godt Indtryk

af Omsætningsforholdene her, naar man ser, at det i saa Hen-

seende gik stærkt tilbage med Allunværket ved Kristiania, og at

James CoUett maatte nedlægge en Kartefabrik sammesteds. Levetzau

Relationer 17. Aug. 1776 og 21. Septbr. 1776.

-') Kkoll. 6. Juni 1781.
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28) Rotuli 22. April 1778.

29) Der findes iblandt Reskripterne forskjellige Bestemmelser

i Anledning af Uordner, f. Ex. R. 13. Januar 1779 (Plakat af 27.

Oktober 1783) paa Grund af Uorden i Skomagerlavet. Se ogsaa

R. af 8. Septbr. 1779.

30) Jvfr. en Kabo. til Magistraten af 10. Juli 1781 om, at alt

uopholdelig skal sættes paa forrige Fod, da man fattes Hænder i

Kjøbenhavn i denne nærmeste Tid, og ikke maa give Anledning

til, at de Folk, man har, gaa bort, ligeledes en af 22. Aug. 1781

i samme Aand, hvor det hedder: »en arbejdende Mand, vunden

for Staten, er en Fordel, som fortjener Agt«.

31) R. af 3. Oktbr. 1781. Med Hensyn til nærmere Enkelthe-

der jvfr. G. Kringelbach: En kjøbenhavnsk Arbejderbe-

vægelse i 1781 (Romantik og Historie 10de Bind (1873) S.

125 ff. (Jvfr. R. Berg: Snedkerlavet 1554—1904 (Kjbh. 1904).

32) Rotuli 9. Juli 1772.

33) Kkoll. 10. Febr. 1777.

3*) Engelstoft: Odense Bys Historie S. 361.

35) Levetzaus Indberetning 1. April 1775.

36) Smstds.

37) Smstds. 11. Oktbr. 1783.

38) Smstds. 20. Marts og 19. Oktbr. 1776.

39) Betænkning af Schack Rathlou af 23. Juni 1774 om Mart-

felts Forslag.

^0) Extr. Fink. 14. April 1773.

*i) Det er ikke uinteressant at se S. R. i Sommeren 1772 i

Anledning af et Forslag af Martfelt, der gik i lignende Retning

som siden F. af 20. Jan. 1783, gjøre opmærksom paa de Vanske-

ligheder, der vilde fremkomme derved, og blandt andet nævne, at

han under sit Ophold i Sverige havde set, hvor lidt »visse leges

sumtuariæ ere virksomme, hvor ofte de illuderes og hvor vanske-

ligt, om ikke aldeles umuligt, det er at holde over dem«. (Sam-

ling Betænkninger paa Ravnholt.)

Femte Kapitel.

1) Rk. 30. Septbr. 1776.

'-) F. Olsen: Postvæsenet i Danmark 1711—1808 (Kjbh.

1903) S. 265.

3) Medd. fra Rk. 1877 S. 17. I den nærmeste Tid før 1772

havde Vejene ligget under Overhygningsdirektionen.

*) Betænkning af 26. Oktober 1778.
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*) F. af 3. Maj 1782.

8) T. K. 13. Septbr. 177H.

') R. af 14. April 1774. Se for øvrigt om Vejvæsenet i Norge
Y. Nielsen: Det norske Vejvæsens Udvikling før 1814 i

(Norski H. T. ide Bind.

») R. af 5. Maj 1774 (Wessel Berg).

») 12. November.
*<*) I Novbr. 1773 maatte Regeringen træffe skarpe Forholds-

regler mod Aardals og Lærdal Almue, der vilde modsætte sig

Forandringer med en Bro (Rotuli 1773^^Nr. 497); jvfr. Rotuli 15,

April 1778 i Anledning af. at Almuen i Bergens Stift i det hele

var opsætsig mod Vejarbejderne.

*') R. af 4. Febr. 1778 (Wessel Berg) paabod i Anledning af

Stridigheder derom Nedsættelse af en Kommission, hvori blandt

andre Bernt Anker havde Sæde.

**) Saaledes f. Ex. for N. F. Krohgs Vedkommende med Amt-

mand Teiste, hvem Regeringen maatte give en skarp Irettesættelse.

'3) Med Hensyn til G. A. Krohgs Virksomhed har jeg fulgt

Levetzaus forskjellige Udtalelser i hans Indberetninger til Regerin-

ringen fra disse Aar (29. Juli 1775 (Erklæring af Lagmand Col-

bjørnsen), 25. Januar. 29. Marts, 2. Aug., 12. Novbr. 1777. 26. April,

5. Juli, 27. Decbr. 1783). I en Relation af 7. Juni 1783 taler

Levetzau om »en nys foresiagen Maade til Vejvæsenets Besty-

relse<, som han haaber skal faa gode Virkninger. — Med Hensyn

til Broderen se Moe: Tidsskrift for norsk Personalhisto-

rie 2den Række S. 253 fif. Hans Virksomhed omtales med stor

Anerkjendelse af Kancelliet i en Forestilling af 1. Novbr. 1781.

^*) Der kan lægges Mærke til. at ogsaa Spørgsmaalet om en

Uddybning af Løgstørgpundene og om en Gudenaaskanal har været

oppe i denne Tid.

^*) I det mindste kaldte Karl af Hessen i et Brev til Arve-

prinsen af 9. Febr. 1779 om Kanalen denne for »Ze principal tno-

teur de cette importante entreprise*".

16) H. T. 4. R. I, 236—37.

") Kilderne til, hvad her er fortalt, ere Indlæg til sjæll.

Missiver 1774 278a og Breve fra B. til R. af 12. og 22. Marts 1774.

") Breve til R. af 14. og 31. Maj og 4. Juni 1774.

1«) I 1775 har det en Tid været bestemt, at Kanalen skulde

føres fra Stør til Ejder og derfra til Kiel (Extr. Fink. 19. April

1775).

20) Extr. Fink. 19. Decbr. 1776 hedder det: »At give Forestil-

ling til Kongen om. at Kanalen nu maa blive iværksat«. Smstds.

17. April 1777 siges det, at der af Lottoindtægterne skal udredes

dertil 4000(K) Rdlr., der behøves i dette og det følgende Aar.
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21) F. af 19. Sept. 1777. Flere andre F. af samme Dag ved-

rørte andre Postruter i Slesvig og Holsten.

22) III, 2, 227. Jeg henviser angaaende Postvæsenet med
Hensyn til nærmere Enkeltheder til F. Olsen: Postvæsenet i

Danmark 1711—1808 (Kjbh. 1903) S. 254 ff.

23) III, 2, 228.

"-*) Oskd. 2. April 1781.

25) F. af 1. Okt. 1781.

26) Kkoll. T. S. Kabo. af 10. Sept. 1783. Kkoll. Forest. af 8.

December 1783 og 26. Januar 1784.

2') F. Ex. F. af 10, Marts 1777 og 5. Januar 1778.

28) F. af 2. Jan. 1776.

29) IV, 2. 286.

3") M. Birkeland: Forhandlinger om Oprettelse af en
Bank i Norge 1760—1773 Kristiania 1871 (Aftryk af Meddelelser

fra det norske Rigsarkiv) S. 2.5 ff.).

31) Nathanson anf. St. S. 405.

32) Extr. Fink. 16. Febr. 1774, Oskd. 28. Febr. 1774.

33) Det har været mig umuligt at finde noget herom enten i

Bankens Deliberationsprotokol eller i dens Kopibog.
3*) Bankens Kopibog Nr. 4, 6. Maj 1774.

3=) Indberetning af 28. Januar 1775.

36) Kkoll. 4. Juli, 4. Aug. 1774 og 9. Juni 1776.

3') Kkoll. N. S. 9. Januar og 17. Aug. 1775. 30. Decbr. 1776

og 12. Juli 1781.

38) Kkoll. N. S. 30. Decbr. 1776.

39) Kkoll. N. S. 22. Maj 1775.
*o) Plakat af 20. April 1773, 20. Dec. 1779 og F. af 13. Ja-

nuar 1783.

") Gtk. 12. Novbr. 1774 og 15. Januar 1780 («Norge behøver

anselige Kvantiteter af Brændevin formedelst sit Klima og sine

Fiskerier«).

*2) Den findes i Rk. for 1774.

*3) Om denne vigtige Sags Gang se Gtk- N. S. 22. Sept. 1773,

hvortil er føjet en Bemærkning skrevet med Trants Haand om, at

Kollegiet fik den tilbage uden kgl. Resolution, og fremdeles den

extraord. Fink.s Forestilling. Se ogsaa Martfelts Papirer II. Her-

iblandt findes en Skrivelse om Sagen fra Gtk. til Kkoll. af 19.

Okt. 1774. Jvfr Rk.. 16. Septbr. 1778.

") Det ser ud, som om Spørgsmaalet om forøget Afsætning

af norsk Trælast har været forhandlet i den nærmest følgende Tid

(Indberetn. af Levetzau 4. Marts 1775).

*') Der var ganske vist udtalt, at Norge skulde sikres ved

Magasiner; men for ikke at tale om, at der heftede store praktiske
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Ulemper ved saadanne. blandt andet den. at de (jvfr. S. 428) skabte

en uheldig Konkurrence for Kjøbmændene, der derved skræmme-
des fra at forskrive Korn. saa er det vanskeligt at se, hvorledes

man skulde laa Magasinerne fulde undtagen ved at tilføre Korn
ha Udlandet. Danmarks og Hertugdommernes »lost kunde, som
omtalt, ikke dække det almindelige Behov, end sige skaffe Over-

skud til at fylde i Magasinerne.

*'^) Man maa af et Sted i den extraordinære Kommissions
Udtalelser 16. Febr. 1774 formode, at denne har ment, at Tilknyt-

ningen af det tidligere gottorpske Holsten kunde skaffe forøget

Korntilførsel; men dette var en Illusion.

*'') Naturligvis havde den her nævnte Told forholdsvis været

langt højere i den nærmeste Tid før F. af 16. Septbr. 1735, da Ka-
pitelstaxten var c. 1 Rdlr. 40 p pr. Td. Rug, omtrent det samme
pr. Td. Byg og lidt over 64 |1 pr. Td. Havre, hvad der gjorde,

at Overo-angen til Indførselsforbudet dengang føltes mindre stærkt

(H. 493).

*^) .leg holder det for vilkaarligt. naar det er blevet paastaaet

som sandsynligt af Fr. Barfoed i hans lidet grundige Afhand-

ting om Martfelt (Tilbageblik ved det kgl. Landhushold-
ningsselskabs Hundredaarsfest 7. Juli 1869), at hans For-

flyttelse til Kommercekonsulent ved Kabo. af 10. Juni 1774 skulde

være en Straf eller Hævn for hans Optræden ved denne Lejlighed.

Kabinetsordren er 20 Dage ældre end Datoen for Dedikationen paa

.Skriftet til Arveprinsen, og der mangler ethvert andet Udgangs-

punkt for Paastanden. Martfelts Stilling blev i Virkeligheden

friere ved den nye Udnævnelse, og han havde netop i den Lejlig-

hed til at sysle med Spørgsmaal, der laa ham nær. Som Vidnes-

byrd om. at Guldberg havde Tillid til ham, kan nævnes, at han i

1779 anmodede ham om at give Erklæring om, hvad der kunde

gjøres for at hjælpe paa Veselkursen (og Handelsbalancen). Mart-

felt kom ved Besvarelsen (Martf.s Papirer i Rark) ind paa nogle

af de Tanker, han havde udviklet i sit Skrift om Kornhandelen.

Ogsaa blev han, som ovenfor omtalt, taget stærkt paa Raad med

ved Luxusanordningen.

*9) Gtk. 26. Okt. 1776 viser, at det skyldtes en Befaling fra

Kongen, at denne Lov kom frem. Schack Rathlou har i eu Be-

tænkning (21. Marts 1777) udtalt, at Forbudet imod at udføre Græs-

og ustaldede Øxne af Jylland ikke udelukkende var udstedt i »Faveur

af Proprietærerne«, og ganske vist er det muligt, at man har ment, at

det var økonomisk heldigst for Landet, at der kun udfortes stald-

fodrede Øxne, og at man ligeledes har ment. de vilde blive bedst

opfodrede paa Herregaardene og i Kjøbstæderne. Man maa ej

heller glemme, at Forordningen indeholdt Tvangsbestemmelser for

Danmark-Norges Historie 1720-1814. V. IV
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selve dem, der havde Ret til at fodre Øxne; men at det alligevel

ved Forordningen kom til at gaa ud over Bønderne til Gavn for

Herremændene, kan umulig nægtes.

Sjette Kapitel.

I) Brev fra Moltke til D. Reventlow af 21. Oktbr. 1775

(Ravnholt).

-) Det asiatiske Kompagnis Forhold i de her nævnte Aar

ere blevne udforlig fremstillede baade af C. Nyrop i hans Værk

om K. L. Reiersen S. 225 ff. og at C. Bruun: Kjøbenhavn III

S. 444 ff. Jeg mener derfor, at det er overflødigt at gaa nærmere

ind derpaa, men henviser dem, der ønske nærmere Oplysninger,

til disse Skrifter.

3) Extr. Fink. 20. April 1774,

4) Medd. fra Rk. 1877 S. 71.

5) H. T. 4. R. I S. 159.

6) Oskd, 2. Febr. 1778.

') Extr. Fink. 8. Febr. 1775.

®) Oskd. 13. og 18. April 1775. Den første af dem er aftrykt

hos Nathan son S. 434 ff. (han har urigtig 10. April).

®) Den færøske Handel havde tidligere ligget under Rk., men
kom nu ind under denne nye Direktion, der stod under Oskd. (se

Oskd. 26. April 1779).

1«) Oskd. 30. April 1776.

II) Smstds.

1*) Oskd. Delib. Prot. 8. Juni 1775. Jvfr. Oskd. 10. Maj 1776.

Det synes at være en ret paafaldende Gave, naar Kongen (Extr.

Fink. 29. Marts 1775) skjænkede en Bombardergalliot og 2 Bran-

dere til den grønlandske og islandske Handel.

1") F. af 18. Marts 1776 (1. Aug. for Hertugdømmerne) og

Oskd. 21. December 1778.

1^) Kkoll. 23. Decbr. 1776.

1^). Se om Lettelser, der bevilgedes forskjellige norske Byer.

Gtk. 1. Nov. 1777. Det siges her, at de Byer i Akershusstift. der

havde Oplagsfrihed. vare Kristiania, Drammen, Frederikstad. Fre-

derikshald og Porsgrund.

16) F. af 13. Januar 1783.

") Gtk. 5. April 1777. jvfr. 15. Juli 1778 og 9. Oktbr. 1782.
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'») Forordninger af 30. December 1780. Om de Forliand-

linger. der fremkaldte disse, se Gtk. for 1780, hvoraf det fremgaar,

at en Kommission blev nedsat 4. Januar 1779. Den.s Forhandlin-
ger ere optegnede i en egen Protokol. Med Hensyn til Kredit- og
Transitoplag jvfr. IV. 1, 378-380.

'») Kabo af 8. Juli 1782.

20) Forestill. u. D. af de tre førte Deputerede i Kkoll. og Gik.

om ovennævnte Kabo. (Mallingiana).

-') Jvfr. Bruun anf. St. S. 489.

-*) F. af 24 Maj 1777, der dog lader der være den Indskrænk-
ning, at slige Skibe ikke maatte bruges til Fart paa Vestindien. En-
kelte videre gaaende Tilladelser ere blevne givne i de nærmeste
Aar. saaledes Kk. N. S. 2. Marts 1778. Naar en Kabo, til Kkoll.

af 14. Juli 1781 bevilgede de Coninck og Reiersen Tilladelse til at

kjøbe fremmede Skibe, maa det have været nybyggede, som de

fik Lov til at kjøbe uden Afgift.

") F. af 10. Januar 1780.

*^) Kkoll. 19. Juli 1781.

«) Kabo. af 20. Marts 1782 til Oskd.

-®) For øvrigt havde Kjødudførselen allerede i flere Aar gaaet

sin Gang og været Gjenstand for enkelte Begunstigelser.

-') Kkoll. 29. Novbr. 1777 ifølge Kabo. af 24. Septbr. 1777.

28) Jvfr. m. H. t. til denne Handel R. af 28. December 1776

og 4. December 1779.

29) Oskd. 28. Januar 1777. Smstds. 17. Novbr. 1777 ser man,

at Forsøget uheldigvis voldte et Tab paa 26000 Rdlr. Det gjen-

toges derfor ikke.

'0) Oskd. 2. Febr. 1778.

3') Kabo af 5. Aug. og 26. Okt. 1780.

32) Oskd. 12. Maj 1777.

32a) Foruden Trankebar paa Koromandelkysten gjaldt Frede-

riksnagor (Serampur) i Bengalen for en vigtig Besiddelse. Desuden

havde Kompagniet havt nogle mindre Handelsfaktorier eller Loger

paa flere Steder i Indien.

3*) Se IV, 1 385 f. Nogle enkelte Lettelser med Hensyn til

Handelen paa Vestindien forekomme for |Kristiansands Vedkom-

mende. Gtk. 15. December 1772 og 15. April 1775.

^'') F. af 5. Septbr. 1776 fastsatte, at der med Hensyn til Til-

førsel af fremmede Provisioner i de enkelte Tilfælde skulde ansø-

ges om Tilladelse dertil. Denne Indskrænkning maa være bortfal-

den ved en Kabo. Nov. 1782, hvorefter Frihed til at indføre frem-

mede Provisioner skulde vare til 1. Maj 1783 (Gtk. 2. Nov. 1782).

Det staar i Strid med F. af 16. Septbr. 1773 (og den af 5. Septbr.

1776). naar Schovelin: Fra den danske Handels Empire I,

iv»
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152 siger, at det »samtidig« blev meddelt de Handlende, at de

ikke kunde vente at faa Lov til at forsyne Øerne med uden-

landske Provisioner. Han nævner ikke, hvor han har det fra.

Ej heller kan man se, hvoraf han slutter, hvad han siger samme
Sted, at Kjøbmændene i Kjøbenhavn skulde være forpligtede til at

holde et Oplag af norske Varer. Der staar intet derom i F. af 16.

Septbr. 1773.

3S) IV, I. 389.

") H. T. 4. R. I, 161.

38) Til R. 6. Juni 1778.

33) Da det derefter kom til at betale til sig selv Told o. s. v.

af den Kaffe, det indførte, vilde det i Virkeligheden sige, at det

kunde indføre denne toldfrit; men man ser dog. at efter KkoU. 30.

Maj 1781 blev det særlig fritaget for at betale den extraordinære

Indførselstold paa Kaffebønner, som da var paalagt.

*«) Brev til R. 6. Juni 1778.

") En Kabo. af 22. Okt. 1779 tillod Tilførsel af »uskyldige

Varer som Provisioner* til de engelske, franske og spanske Øer og

Havne i Amerika.

*2) Dep. af 31. Marts 1781 til Dreyer i London. Iblandt de

Schimmelmannske Papirer i Rark. Pakke 7 ligger der Breve fra

en dansk Agent paa Martinique fra 1782 om de gode Udsigter til

Handel paa denne Plads. Der laa engang samtidig 9 danske

Skibe der.

*-») De danske Besiddelser paa Guineakysten bestode i 5

Forter og nogle »Loger< eller Faktorier. Iblandt Forterne var Kri-

stiansborg det vigtigste.

«) Oskd. 15. Juli 1779. 30. Januar 1783 og 8. Maj 1780, Kabo.

tir Oskd. af 7. Aug. 1783.

**) F. af 19. April 1779.

«) Skatk. 8. Juni 1780.

45a) Plakat af 21. Okt. 1778.

*6) F. af 4, Novbr. 1782.

") Oskd. 13. Juli 1781.

") Oskd. foreslog 26. April 1779 Kongen at sætte 50000 Rdlr.

i Handelen for at fremme den med Kraft. Iveren for at faa Slave-

handelen let i Gang viser sig stærkt i et Forslag af Oskd. om, at,

naar den grønlandske Handels Skibe, der vare bekvemme til Slave-

handelen, kom hjem. skulde de 10 af dem kunne bruges til at føre

Negerslaver til de franske og engelske Besiddelser i Amerika. Det

er værdt i Modsætning til denne Iver at se, hvorledes et af Med-

lemmerne i Oskd., nemlig Ernst Schimmelmann, i et Brev af 9.

Januar 1782 udtaler sin Modbydelighed for Slavehandelen. (Bobé
anf. St. IV, S. 14.)



Henvisninger. 53

") Breve fra forskjellige til P. Kr. Schumacher i Rark.
'») Meddelelser fra Rk. for 1877 S. 75 og Lovsami. for

I si. 2. Juli 1781. Da det østersøiske og guineiske Kompagnis Ok-
tioy allerede er af 5. Juli, maa Planen om at oprette et grønlandsk
Handelsselskab være yngre. (Se om det Natha ison anf. Si. S.

438 og S. 712).

^^) I 1775 (se ovenfor S. 503) var del besluttet, at Kongen
skulde indløse dets Aktier; men det havde dog i 1777 faaet sin

Oktroy af 13. April 1767 fornyet til at gjælde 20 Aar Ira 1. Januar
1778 (Gik. T. S. 25 Juni 1777). Trods dette maa Regeringen, som
det synes, efterhaanden have opkjøbt Aktierne.

'•-) Oskd. 2. Maj 1783.

3) Schovelin 11. S. 13.

Syvende Kapitel.

1) Schovelin anf. St. I. S. 244. Med Hensyn til. hvad der

vedrører Kjøbenhavns og til Dels Kongeriget Danmarks Handel, hen-

viser jeg dem, der ville have fuldstændigere Besked, end der kan

gives i nærværende Værk, til Schovelins Skrift. Det er et særde-

les klart Billede, man her faar af Handelsforholdenes Udvikling.

Hvor jeg har kunnet kontrollere de af ham anførte Talstørrelser,

ere de rigtige. Hovedkilden er de af ham S. 221 nævnte Bereg-

ninger over ind- og udførte Varer 1763^1794 (i Rark.). Desto

værre fattes de fra Aarene 1777 til 79. Ved Angivelserne af Farten

paa de forskjellige Havne har jeg tillige fulgt Handelstidende
for 1782.

2) (S. 528) Skibslister, der ligge ved Kkoll. Aar 1783. Kl.

betyder Kommercelæster.

-) Schovelin anf. St. I. 2.50. Paa en Liste over udførte

fremmede Varer til Vestindien 1781 i den ovennævnte Pakke Be-

regninger over Ind- og Udførsel opgives Værdien til 1.018845 Rdlr.;

men det er formodentlig Værdien af de fremmede Varer, der fra

Statens Lande i det hele tilførtes Øerne,

3) Brev til Hennings af 13. Novbr. 1779 (Rark.).

) Bruun anf. St. S. 491.

^) Brev fra Rosencrone til P. Kr. Schumacher af 4. Oktbr.

1783 (Rark.).

6) Schovelin anf. St. I. 237.

') Nathanson anf. St. S. 677.
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8) Scho velin S. 232 og 233.

3) Han kaldes Konig.' Se Bergbohm: Die bewaffnete
Neutralitåt S. 213 Note 9.

1«) Nyrop anf. St. S. 261.

1') 17. Maj 1778.

1"-) Breve til P. Kr. Schumacher i Rark.

13) Brev af 18. Decbr. 1781 smstds.

") S.Alkærsig: Om dansk Studehandel i det 18. Aarh.
(Saml. til Jydsk Historie 3. R. III. .541).

'") Scho velin anf. St. 251.

1^) Liste i Mallingiana i Rark.

") Hermed kan jævnføres Rotuli 21. Marts 1781, hvor det hed-

der, at ved Kristiania aftager Udskibningen, saalænge Krigen varer.

'*) Allevegne har jeg udeladt af Beregningen de Beløb, der

indførtes og igjen udførtes. Der var enkelte af de af mig brugte

Lister, hvor Tallene vare beregnede paa den Maade. og derfor har

jeg gjennemført det helt igjennem. .Jeg har ved alle Talangivelser

med Hensyn til Hertugdømmerne og Norge fulgt de ovenfor i Note 1

nævnte Beregninger i Rark.

") Dette fremgaar af Lister fra de forskjellige Byer i det

norske Rark.

2") At Klagerne over Pengemanglen have gjort Regeringen

noget ængstelig, kan man se af en Kabo. til Oskd. 22. Marts 1782

om det betænkelige i, at en Generalkrigskommissær Wærn dels

havde uddraget, dels vilde uddrage af Norge sine Pengemidler,

der ansloges til 300000 Rdlr.; derved kunde let fremkomme alvor-

lig »Forlegenhed i alle Næringsveje »;. Oskd. skulde derfor over-

veje, om det ikke vilde være nødvendigt at komme Folket« til

Hjælp med en lige saa stor Sum.
21) Jvfr. om dette Forhold Bruun anf. St. III, 496 og Scho-

velin II. 44. I Breve fra .1. G. Moltke til S. R. fra 21. Aug. og 14.

Septbr. 1782 klages der over Pengemangel som Grund til Ulykken,

en naturlig Følge, kan man sige. af. at Kjøbmændene havde enga-

geret sig for stærkt.

'^'^) Breve til P. Kr. Schumacher i Rark.

") Jvfr. Scho ve lin anf. St. II. 21 ff.

^*) De herhenhørende Aktstykker findes i den Biilowske Sam-
ling i Sorø Nr. 66, a. 9.

-'=) Se nærmere om den Scho ve lin anf. St. II, 48 ff.

28) Se Gjenparter af kongelige Befalinger, der skulde holdes

hemmelige for uvedkommende (i Pakkerne med Grev L. Reventlows

Revision af Kabinetsordrerne 1772—1784).

28) Kabo. af 7. Aug. 1783 (Gjenparter o. s. v.).

2'J; Luxdorphs Kalender 28. Juli 1783.
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»<») Kabo. af 8. Aug. 1783 til Skatk. Per skulde nok finde en

Undersøgelse Sted af det Hemmertske Huses Status, og det blev

overdraget den højt ansete Jurist Jakob Edvard Colbjørnsen at

foretage den. Det skete saa ogsaa, men paa en ret betegnende

Maade. Colbjørnsen indgav nemlig 2. December 1783 en Indbe-

retning om, at Etatsraad Hemmert havde afgivet en Erklæring, som
han vedlagde, og hvorom han udtalte: >Hvad i samme Erklæring

angaaende Husets Status er meldt, er, saavidt jeg i Hast(I) har

af Bøgerne kunnet erfare, rigtigt*. (Ved Oskds. kgl. Reskripter. Re-

solutioner o. s. V.)

'*) Hvem der ønsker at faa et mere i det enkelte gaaende

Billede af den hele Handelskrise. henviser jeg til Schovelins tidt

nævnte Værk.

'*) Denne Skrivelse er aftrykt i. Ryberg: Til Interessen-
terne i det asiatiske Kompagni (1784) S. 42 ff.

'') Ved Fremstillingen af Kassemangelshistorien har jeg kun

holdt mig til nogle Hovedtræk vedrørende Regeringens Forhold til

asiatisk Kompagni. Med Hensyn til Enkeltheder og andre Sider af

denne Konflikt henviser jeg til Bruun: Kjobenhavn 111, 466 fi".

og L. Koch: Schack Rathlou i H. T. 6. R. IV, 118 f.

Ottende Kapitel.

>) H. T. 4. R. I. 159.

^) Fink. 9. Novbr. 1772.

3) Rotuli 2.5. Marts 1773.

*) Fink. 22. Juli 1772.

5) Rotuli 16. Febr. 1775.

8) Bruun anf. St. 460. Det maa saa tillige huskes, at Ak-

tiernes Pris imidlertid var steget overordentlig.

') Brev fra Klingberg til P. Kr. Schumacher i Oktbr. 1783.

(Rark.)

8) Se IV, 2, 472.

9) Med Hensyn til Klubberne kan henvises foruden til Bruun
anf. St. ogsaa til Kn. Bokkenheuser: Drejers Klub (1903) og

Musikforeningens Festskrift (1886) I, 99 ff.

1") Aftrykt hos Bokkenheuser anf. St. S. 45.

") Jfr. Udkast til Skrivelse af 10. December 1773 fra Magi-

straten og de 82 Mand og Kongens Brev til Magistraten af 13. De-

cember 1773 (Raadhusarkivet).

1-) Bruun anf. St. 656 ff.

") Se nærmere om hele denne Side Bruuns Værk.
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Niende Kapitel.

1) Skoleprogram fra Helsingør 1870 S. 43.

2) Rotuli 15. Febr. 1776. Jvfr. om Stege et stærkt Sted Rk.

14. Febr. 1778 og 24. Kovbr. 1781.

3) Rotuli 27. Juli 1774.

*) Maaske kan det dog have virket noget (om end ikke me-

get) til disse Afgifters Stigen, at, medens Konsumtionen i Kjøbstæ-

derne tidligere havde været bortforpagtet, blev der paa Grund af

altfor lavt Bud ved Bortforpagtningen deraf 1775 allerede dengang

indført Opkrævning ved kgl. Betjente i 11 Byer. og dette overfør-

tes 1778 paa alle Byerne (Gtk. 14. Marts og 3. Juni 1778). En ny

Konsumtionsforordning for Danmark, der udstedtes 15. Okt. 1778,

var aabenbart kun en Kodifikation af de hidtil gjældende Bestem-

melser om denne Afgift, og der fandt ingen Forhøjelse Sted ved den.

5) III. 2. 317.

6) Rotuli 21. Oktbr. 1777. 20. Novbr. 1776 og 21. Novbr. 1781.

Om de eligerede Mænd og i det Hele om Kommunalstyrelsen paa

den Tid jfr. P. Munch: Kjøbstadstyrelsen i Danmark 1619

-1648 (Kjbhv. 1900) H. S. 18 ff.

') Oskd. 31. Aug. 1773. Det maa ved en Sammenligning

imellem Kjøbstæderne i Kongeriget og i Hertugdømmerne huskes,

at de sidste havde den store Fordel at være fri for Konsumtions-

afgiften.

8) R. af 4. Jan. 1773, 7. April 1774 og 26. Juli 1775.

9) Levetzau 20. April 1776 og 17. Juli 1779.

10) R. af 10. Marts 1774.

") Smstds. Jfr. Brev fra General Mansbach til Ernst Schim-

melmann af 26. Decbr. 1772. Schimmelm. Papirer Xr. 26 (Rark.).

12) Rotuli 20. Dec. 1783.

13) Smstds. 6. Septbr 1780.

1*) R. af 3. Dec. 1780.

1^) Levetzau 29. Maj 1779.

16) Rotuli 30. Septbr. 1778 og R. af 18. Novbr. 1778.

") L. Daae: Det gamle Christiania anden Udgave S. 263.

18) Se om disse Træk H. Huit fe Idt: Christianias Theater-

historie (Kjbh. 1876) S. 87 ff.

19) 10. Oktbr. 1778.

•i«) Se R. af 13. Febr. 1772.

21) Rotuli 6. Febr. 1772.

22) Fink. 27. April 1772 (S. 592) og R. 16. Maj 1772.

23) R. af 29. April 1774.

2*) R. af 8. April 1781.
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«°) Rotuli 26. Febr. 1777.
s«) R. af 12. Aug. 1778.

•-') R. af 23. Dec. 1773.

-») (N. S.) 13 Nov. 1773.

•-«) R. af 7. August 1776.

»«) (N. S.) R. af 6. Juli 1775.

»') R. af 2. Aug. 1775.

»2) Rotuli 28. Nov. 1781.

^*) Indbydelsesskrift til Examen ved Sorø Akademi
1875 S. 24.

^*) Ogsaa i Norge var ligesom i Danmark Konsumtionsfor-

pagtningen ophævet (fra 1. Januar 1780 at regne), og ligeledes var

Toldforpagtningen afskaffet for Trondhjems. Akershus og Kristian-

sand Stifter fra 1. Januar 1777 (Gtk. N. S. 27. Marts 1779. 10.

Febr. 1781 og 10. Juli 1776); men disse Forandringer have aaben-

bart ikke bevirket nogen stor Stigning.

^*) Bergens Hist. Forenings Skrifter Nr. 6 S. 20 og

Nr. 5 III S. 6 ff.

36) 28. Januar 1775.

3') Levetzau 26. Febr. 1774 og R. af 31. Maj 1780.

38) Om de norske Byers Kommunalforhold jvfr. T. H.Asche-
houg: De norske Kommuners Retsforfatning før 1837
(Norsk Universitets Festskrift 1897, 1ste Bmd).

39) Rotuli 1. Marts 1775, 6. og 20. Januar 1779. Som Oplys-

ning om Forholdene i en mindre norsk By, hvor alt var smaat,

uden dog at kunne kaldes ulykkeligt, kan henvises til R. Olsen:

Fra det gamle Moss (Moss 1901).

*'^) En indholdsrig Oversigt over, hvad der skete med Hensyn

til disse, findes i J. Erichsens »Forberedning« til den danske Ud-

gave af Olavius's økonomiske Rejse i Island.

") R. af 28. Marts 1776.

"2) F. af 13. Maj 1776. Jvfr. om Skridt af Regeringen for at

forbedre den landøkonomiske Tilstanu paa Island Lov saml. for

Isl. 11. Maj 1783.

") Rotuli 8. Juni 1787.

**) Fink. 10. April 1773 og Lovsaml. for Isl. 6. Juli 1780.

*^} F. af 12. Maj 1772. Virkningen af den kongelige Befaling

maatte rigtignok stærkt svækkes derved, at der ikke blev lovet

noget Vederlag for de Faar, der slagtedes.

«) R. af 28. Marts 1776.

«) Rotuli 14. April 1779.

*») Smstds. 29. Maj 1782.

*9) Jvfr. hermed R. af 11. April 1781, der ogsaa er rettet imod

paatrængende Tiggere og Løsgængere.
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5«) Stephensen: Island i 18. Aarh. (1808) S. 191 og 196,

51) N. Rk. 13. Marts 1782.

s2) Lovsaml. for I si. 9. Maj 1775 og 18. Maj 1776.

^) N. Rk. 5. April 1783, Der burde i Texten ogsaa været

nævnt, at man paa denne Tid fik Rensdyr overførte til Island fra

Norge (Lovsaml. for I si. 23. April 1781). Man haabede, at de

skulde kunne trives der. Dette blev nok Tilfældet; men som tamme
Dyr have de aldrig faaet nogen Betydning.

^) R. af 4. Juni 1772.

55) Oskd. 1775 Nr. 282.

56) Se derom III, 2, 275 ff.

57) Se Lovsaml. for Island 12. Maj 1779 om Forlig imel-

lem Skule Magnusson og Medinteressenter paa den ene Side og

Direktionen for den almindelige islandske, finmarkske og færøske

Handel og Fiskefangst.

58) Rotuli 30. Juli 1777.

59) F, af 30. Maj 1776,

60) Lovsaml. for Island 13. Maj 1776. 8. Juli 1779 og 22.

April 1778.

61) Stephensen anf. St. S. 27 fT. Denne Forfatter, som var

den ene af de to Mænd, Regeringen strax sendte til Island, var i

Foraaret 1784 paa Ødelæggelsens Steder, og han har ogsaa ud-

givet en særlig Beskrivelse af Udbruddet. Se ogsaa en Afhand-

ling om dette af Th. Thoroddsen i Geografisk Tidsskrift

III (1879), der blandt andet angiver det rette Sted, hvor Udbruddet

fandt Sted.

Tiende Kapitel.

1) Se om denne besynderlige Post 3. B. II Henvisninger S. 49.

-) Hvor stor denne har været, har jeg ikke kunnet finde. Jeg

har kun kunnet se, at der i de Kasser i Statens forskjellige Lande,

i hvilke den saakaldte Extraskat opsamledes, ved Begyndelsen af

1772 var 197302 Rdlr. (Pakke Oskd. Overslag og Beregninger over

Statsgjælden og Extraskattens Indtægter og Udgifter 1763—1782).

') Medd. fra Rk. 1878 S. 48 samt Skatk. 26. April 1775.

*) R. af 31. Decbr. 1772.

5) Man ser ganske vist, at han i en Skrivelse til Oskd. af 7.

Juli 1772 har udtalt, at han havde trukket sig ud af >alle Affairer«;

men i Virkeligheden mærker man kun lidet hertil i den følgende Tid,
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«) Brev til R. 11. Juli 1775.

'') Saare ilde tog def sig ud, at han fik en Trækning af Tal-

lotteriet bragt i Stand ved sin egen Ejendom Waiidsbeck, der der-

ved fik Tilløb til sine Beværtninger af Hamburgere, som vilde spille

i Lotteriet.

*) Brev til R. 8. Nov. 1774. Det er mig ganske ubegribeligt,

hvorledes Sch ovelin anf. St. U. 93 kan sige, at Guldberg søgte

tidt. om end som oftest forgjæves, at hæmme Schimmelmanns Fi-

nansledelse.

•') Kabo. 28. April 1779 til 1). Kane.

'«) B. til R. 17. Decbr. 1775.

»•) Brev til R. af 29. Aug. 1775.

»'-) Nathanson anf. St. S. 397, angiver det samlede Beløb

af, hvad der gik med til de algierske Rustninger og Krigsforbere-

delserne imod Sverige, til 3^/4 Million; men jeg er ikke vis paa,

om ikke heri er medregnet, hvad der i Struensees Tid brugtes til

den paatænkte Expedition imod Algier.

") IV, 1, 406 fT.

') A. Friis: Bernstorffske Papirer I (Kj bh. 1904) S. 365.

'^) Nathanson anf. St. H9 Note har et noget andet Tal. Jeg

følger Oskds. Forestilling af 26. April 1779.

'6) Oskd. 26. April 1779.

") Brev fra B. til R. 5. Febr.

'») B. til R. 25. Febr. 1773. Man ser da ogsaa, at Kongen 24.

Febr. sendte Oskd. en Kabo. om, at det var bedst ikke endnu at

lade den besluttede Sammenkaldelse af Bankens Interessenter finde

Sted. Ret mærkeligt er det at se Suhm i sine hemmelige Efterret-

nmger fortælle, at Aftenen, førend Mødet med disse Interessenter

skulde finde Sted, havde den bekjendte store Grosserer Konferens-

raad Iselin forestillet Schimmelmann, at det Tab af Kredit, som
Banken vilde lide ved det paatænkte Skridt, og den Jammer, som
derved vilde komme iblandt den gemene Mand, vilde gjøre, at de

nedreve hans Palæ og stenede liam selv. Da blev han bange og

drejede Dagen efter alting om. — Der har aabenbart været noget

sandt 1 denne Fortælling.

") B. til R. 22. Januar 1773.

2") Jvfr. Nathanson S 401 ff., hvor Oskd.s interessante Fore-

stilling af 11. Febr. 1773 er aftrykt. Ved Siden af den har ogsaa

Oskd.s Forest. af 26, April 1779 Interesse.

-1) Af disse vare forøvrigt 192500 Rdlr. Betaling til selve Kon-

gen for 550 Aktier, som han ejede. Nathanson angiver S. 425

efter Extraskatkassens Bøger Indtægterne af Bankens Udlaan til pri-

vate i vort Tidsrum, efter at den var bleven Statsejendom, til en

samlet Sum af 1,200000 Rdlr. eller 120000 Rdlr. om Aaret. I Oskd.s



60 Anden Bog. Tiende Kapitel.

Forestilling af 26. April 1779 opføres en meget større Indtægt ved

Banken i Gjennemsnit for de første 7 Aar: men sandsynligvis maa
her medregnes Renterne af Statens Gjæld til Banken, der regn-

skabsmæssig opførtes som Indtægt for Banken imod andensteds

at føres den til Udgift.

--) Nathanson anf. St. S. 75.

23) Oskd. 1. Marts 1774.

2*) Høst: Gesch. der dan. Monarchie unter Chri-

stian VII. 1. 233 f. (jvfr. Suhm: Hemmelige Efterretninger).

-'") Oskd. 1774 Nr. 238. Jeg ser derimod ingen Grund til at

sige noget om den i Altona 1. Okt. 1776 oprettede Species Giro-

og Laanebank, da dens Virksomhed blev højst ubetydelig. Se Na-

thanson S. 81—82.

26) Se nærmere om dette IV, 2, 170.

28) Saaledes hos Kathanson S. 426. Efter Rk.s Indberet-

ning til Oskd. (dennes Pk. 1774 Kr. 489) var Beløbet 433,717 Rdlr.

4 p for det antvorskovske og 525647 Rdlr. 48 p for det vording-

borgske Distrikt. Halvdelen heraf bliver lidt større end Summen
hos Nathanson. nemlig 479682 Rdlr. Selvfølgelig fandt der paa

den anden Side en vis Afgang Sted, da de Indtægter gik bort, som
Staten havde havt i Bøndernes Landgilde paa de solgte Krongodser

og rimeligvis ogsaa af de kongelige Ladegaarde her: men Netto-

udbyttet af Godserne var meget ringe.

29) Finanskommissionens Forestilling 2. April 1782.

30) Selv om en Kassesvig, som en Kasserer Møller ved Banken

havde gjort sig skyldig i, vilde volde et Tab paa 200000 Rdlr., kom
dette ikke til direkte at ramme Statskassen, det lod man Banken

bære, og det blev kun føjet som et Tillæg til Gjælden til Banken

(Nathanson anf. St.. S. 80).

31) At slutte efter Oskd. 31. Aug. 1773 og Nathanson anf.

St. S. 428 havde det ogsaa laant hos Oskd. Om en Ordning af en

Del af Fink.s Gjæld med Oskd. se dette Kollegiums Samling kgl.

Reskripter o. s. v. 14 Febr. 1774. En tidligere foreløbig Ordning

af Forholdet mellem disse to Kollegier omtales i Oskd. s Forestil-

ling af 31. Aug. 1773.

32) F. af 17. Juni 1773.

33) F. af 27. Novbr. 1775. Jvfr. Nathanson S. 423.

3*) Brev til R. 2. Januar 76 (ikke 2. Juni).

35) Tarifen i den nye Toldforordning for Slesvig og Holsten,

der udstedtes 23, November 1778. var vistnok paa nogle Punkter

forskjellig fra Tarifen af 1768; men det var paa ingen Maade en

Forskjel af Vigtighed, og det er ikke usandsynligt, at de Satser, der

staa som nye i Tarifen af 1778. allerede have været indførte i

Aarene efter 1768.
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'*) Hvis den Tradition er sand, der har holdt sig i den Schack-

ske Familie i Mecklenburg, at de Presenter af Brillantsmykker, som
Herskabet bortskjænkede. næsten altid havde falske Stene, er der

her unægtelig vist Økonomi, men paa lidet tiltalende Maade. (Af-

skrifter af Breve vedrørende Overhofmarskal E. bchack i Hark.).

") Efter en Opgivelse af Hofkasserer Hjorthøj i den Biilow-

ske Samling i Soro 66. 11 « og fi.

Ellevte Kapitel.

') Medd. fra Rk. Ark. 1877 S. 83—84,

*) Brev til R. af 30. Aug. 1774.

") Forest af Finanskommissionen af 4. Marts 1782 og Oskd.

26. April 1779.

*) Oskd. 8. Juli 1773.

5) H. T. 4. R. I, S. 159 f.

6) Nathanson S. 445.

^) Man tror derfor næppe sine Øjne, naar man ser Guldberg

i det ovenfor omtalte Brev til Johan Biilow udtale, at Kongen,

saa vidt han huskede, havde strax 24 pCt. i det første Aar. og i

samme Forhold til sit udlagte herefter (H. T. anf. St.). Der kan

til, hvad der er anført i Texten. føjes, at ogsaa i Aarene efter

1781 var der stadig Underskud paa den grønlandske Handel (N. Rk.

8. Marts 1789).

^) Oskd. Overslag og Beregninger over Statsgjælden og Extra-

skattens Udgifter 1763—1782.

9) Brev til R. 2. April 1776.

*") For saa vidt det kunde siges at være et for Statskassen

heldigt Skridt at lade Kompagniet faa alt dette Materiale for en i

Virkeligheden temmelig opskruet Pris, maa det dog mærkes, at

Handelen kun vilde være bleven fordelagtig, hvis Regeringen strax

havde solgt alle de 30000 Aktier for 3 Millioner; men den solgte,

som ovenfor omtalt, kun 20000 rse S. 522); de 10000, som den

haabede siden at kunne sælge til højere Pris. maatte den 1783

overlade Kompagniet for en Panteobligation paa 1 Million Rdlr.

(Kabo. af 19. Juli 1783 i Pakker vedrørende L. Reventlows Revision),

og det endelige Resultat blev i 1785, at Regeringen ikke fik en

Skilling deraf (Nathanson anf. St. 751).

") Forest. af 31. Aug. 1773. Der kom imidlertid intet ud

deraf.

^•) Brev af 29. Okt. 1773.
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13) Nathanson anf. St. S. 79.

") Smstds Tabellen S. 14.

15) Se derom Oskd. 24. Dec. 1779.

18) Martfelts Papirer i Rark. Pakke Nr. I.

") Breve fra Schimmelmann til Oskd. i Rark. Med de i Tex-

ten nævnte Udtalelser stemmer fuldstændig et Brev fra ham til

Stemann, som ligeledes er af 16. Oktober 1781. Man ser for øvrigt

deraf, at ogsaa Stemann paa denne Tid har været bange for Virk-

ningerne af den stærke Seddeludstedelse.

18) B. til R. 13. Okt. 1776.

19) Om hans Død se B. til R. 22. Febr. 1782. Breve fra E.

Schimmelmann 12. Febr., 1. og 16. Marts 1782 (Bobé: Efter-

ladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds IV,

S. 17 og 22) samt Luxdorphs Kalender 20. Febr. 1782 (ogsaa cite-

ret af Koch anf. St. S. 110).

20) Et karakteristisk Vidnesbyrd om, hvor trykket man øverst

oppe følte sig ved Extraskatten, — som man dog ikke vovede at

opgive udenfor Norge og Island — . er en Kabo. af 2. Maj 1776

til Rk. om, at der skulde vises saa stor Mildhed som muligt ved

Extraskatten. og at der skulde udstedes Ordre om ikke at forvolde

nogen Udsugelse eller Undertrykkelse. Rk.. der opfattede dette

som en Dadel mod det selv. tilbageviste denne ved at fremhæve,

at det strængt havde holdt sig til Forordningens Bud (Rk. 11.

Maj 1776).

21) Med Hensyn til Extraskatten jvfr. H. T. 6. R. IV. S. 100.

'2) Brev til R. 13. Juni 177.5.

23) Breve fra Slutningen af 1778 i Rark. Jvfr. Regerings-

skiftet 14. April 1784 S. 103. Ogsaa i P. Kr. Schumachers Breve til

Johan Biilow (Saml. i Sorø) findes gjentagne Gange skarpe Hentyd-

ninger til. at Schimm elmanns Egennytte voldte store Ulykker.

2*) Bobé anf. St. IV, S. 17.

-^) Det er paafaldende, i denne Kabinetsordre at se Befalin-

gen blive rettet til Overskattedirektionen og tillige til Grev Ernst

Schimmelmann, thi denne havde selv Sæde i Direktionen.

26) Brev fra Stockholm 28. Juli 1769.

2') I Virkeligheden brugte man, hvad der i og for sig var

utilladeligt, Stillingen 1770 til Sammenligning, dengang Gjælden

havde været 17,190946 Rdlr.; men selv, naar man gik ud fra 31.

Dec. 1771. kom man efter den opstillede Beregning ved Sammen-

ligningen til et gunstigt Resultat. — Det kan som et paafaldende

Træk ved den Finansplan, der her forelagdes, fremhæves, at man
slet ikke faar nogen Oversigt over, hvor store Statens samlede

Indtægter og Udgifter vare. En saadan savner man overhovedet

for hele Periodens Vedkommende, et klart Vidnesbyrd om den
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Mangel paa Overskuelighed, der betegnede Finansstyrelsen. Endnu
i 1787 erklærede Ernst Schimmelmann Johan Biilow, at det var

umuligt at kjende en saadan Balance paa nogle faa Tønder Guld

nær (Biilows Dagbøger i Rark. S. 139). Nathanson har S. 428

anslaaet Indtægterne for de her omhandlede 12 \ar til i Gjennem-

snit 7'/4 Million Rdlr.. men uden at gjøre Fordring paa, at denne

Opgjarelse skal være nøjagtig, og med Hensyn til de aarlige Ud-

gifter maa han helt give tabt (smstds. S. 432).

28) Se Medd. fra Rk. 1877 S. 77.

") Et Læg, der findes iblandt Gjenparter af Befalinger, der

skulde holdes hemmelige for vedkommende (Pakker i Grev L. Re-

ventlows Revision af Kabinetsordrer fra 1772—84).

»0) Aftrykt hos Nathanson S. 421.

3') (S. 627). Det kan tillige mærkes, at der netop i Januar

1783 blev udstedt et Kommissorium for Schimmelmann, Stemann

og to andre finanskyndige Mænd til at udtale sig om en Prome-

moria, som Guldberg havde affattet om Bankens Stilling og om Skridt

til Handelens og Søfartens Fremme. (Betænkningen findes i Rark.).

Det fremgaar af den, at der siden 1771 var sat 12 Millioner Sed-

ler i Omlob. Men videre Betydning fik dette Skridt, som det sy-

nes, ikke.

Tolvte Kapitel.

>) Kabo. 31. Juli 1776.

2) R. af 23. Juli 1774.

») Han taler i det S. 630 nævnte Brev til Schack Rathlou

om. at «han ved Paraderne fejer som en Top paa en Stenbro. Of-

ficerer og Gemene blive saa lette, som de alle vare Fransoser;

sidste have endelig ved alle seriøse Affaires vist sig lette nok«.

*) Eickstedt nævner i Brevet ikke Prinsen af Bevern. men be-

tegner ham kun som Prinsen. At det imidlertid er ham, der me-

nes, kan der ikke være Skygge af Tvivl om. L. Koch har anf. St.

S. 49 troet, at der sigtedes til Arveprinsen. Men dette er umuligt.

For det første gav denne sig ikke af med at lede de militære

Øvelser, dernæst stred det aldeles med hans stærke nationale Fø-

lelse at være en Modstander af dansk Kommandosprog, og det er

endelig utænkeligt, at han skulde blive ubehagelig overrasket ved

at faa den kongelige Resolution om denne Sag, som han kjendte

fra Statsraadet, hvor den vitterlig havde været for.

6) Betænkning af 11. Juli 1772.
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«) En Kabo. af 9. Marts 1782 fastsatte en aarlig Rekruttering

for Fodgardens Vedkommende af 26 Mand fra Norge og 16 fra

Danmark og Hertugdømmerne. Tjenestetiden var 8 Aar. Fodgar-

den maatte ogsaa hverve paa Bornholm (Kabo. af 16. Okt. 1783).

^) Om disse Forhold se « Sager vedrørende Militærkommis-

sionen, indrettet ved R. af 7. .Januar 1773« i Krigsministeriets Ar-

kiv, jvfr. Gen. Pr. for 1773.

*) Se Plan for et Infanteriregiment 11. Juli 1774 i Rosenstand

Goiskes Samling militære Reskripter.

^) Se om den nye Hærordning Brev fra B. til R. af 9. A.pril

1774 og Dep. til Numsen i Petersborg af 18. Juni 1774, At slutte

fra. hvad J. Biilow har fortalt (H. T. 3. R. V. 305—306), har Guld-

berg tillagt sig at have havt Del i Hærplaneu ved at indgive Eick-

stedt, hvad han skulde arbejde for ved denne Lejlighed. Om han

har havt Ret til at sige det. er imidlertid meget tvivlsomt.

»») B. til R. 24. April 1779.

") Se om denne IV, 1, 427.

12) B. til R. 9. April 1774.

^^) Om hele denne Sag se foruden F. af 14. Septbr. 1774 den

ovennævnte Pakke Aktstykker i Krigsministeriets Arkiv vedrørende

Militærkommissionen af 1773 samt Kommissionsprotokol ang. F. af

14. Septbr. 1774 (Kancellisager).

1*) Nogle baade adelige og andre Distrikter, dog næppe mange,

vare desuden fra tidligere Tid fritagne for at stille Soldater imod

at betale en vis Sum Penge. Dette bevaredes.

15) Breve fra B. til R. af 17. Dec. 1774. 4. og 18. Febr. 1775.

ivfr. 14. Marts 1775. Jvfr. til Sammenligning II. S. 404 om den

Modstand, der under Kristian VI rejste sig i Holsten imod Indførel-

sen af Landmilitsen der.

16) Kabo. af 17. Febr. (R. af 24. Febr.) 1775.

") R. af 11. Maj 1776.

18) R. af 20. Juli og 11. Septbr. 1776 og 19. Febr. 1777. Dette

var altsaa en Gjenoptagelse af den ældre Indretning fra 1767 med
Nationalrekrutter, som var bortfalden ved Hærplauen af 1774.

19) R. af 24. April 1777.

20) R. af 24. April 1777. jvfr. R. af 17. Dec. 1777, der tillige

indeholder Bestemmelser om, at der til hvert Regiment skulde

føjes en 3dje Bataillon, der skulde bruges som Garnisonstropper.

Dette skete vistnok ved tre Regimenter: men det blev aldrig gjen-

nemført videre og blev i Virkeligheden ret betydningsløst.

•''1) B. til R. 23. Jan. 1776 og Kabo. af 3L .luli 1776.

22) R. af 19. Mars 1774.

23) T. K. 1. Septbr. 1775.

2«) B. tii R. 29. Juni 1775.
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«^) B. til R. 20. Juni 1778.

'^®) Man har vistnok en Betænkning af den som Militær ansete

General Mansbach (Biil. Saml. i Sorø Nr. 74 K. 2), der priser Hær-

ordningen og dens Resultater i høje Toner ; men man faar nogen
Mistanke om. at den er altfor rosende, naar man ser, at han ogsaa

kun har lyse Sider at fremhæve med Hensyn til de hvervede Sol-

dater og deres Behandling, der var saadan, at de følte sig tilfredse

og ikke mere rommede. Dette strider paa det haandgribeligste

imod vitterlige Kjendsgjerninger.

") R. af 3. Dec. 1772. 27. Jan. og 25. Aug. 1773.

28) Wessel Berg: Norske Reskripter II. S. 780.

") Om Fregatten >Bornholm«s uheldige Sammenstød med
nogle engelske Kaperfregatter i de vestindiske Farvande jvfr. oven-

for S. 359.

*°) Om Marinen henviser jeg til Gardes bekjendte Værker:

Efterretninger om den danske og norske Sømagt IV og
Den dansk-norske Sømagts Historie 1700—1814.

Trettende Kapitel.

1) IH, 2. 417.

2) IV, 2. 103.

8) Rotuli Ifi. December 1773 og 21. Marts 1776.

*) En Kabo. af 20. Okthr. 1773 paalagde endog Kancelliet at

udarbejde en Forordning, der skulde skærpe den ; men dette synes

aldrig at være sket.

">) Kirkeh Saml. 3. R. V, S. 54 ff.

6) T. K. 27. Febr. 1772.

') B. til R. 1. Nov. 1777. Pladsen blev først ledig, da Struen-

sees Fader Adam Struensees døde 1791, og saa fandt ogsaa De-

lingen af Embedet Sted.

«) ni, 2. 403.

9) R. af 3. Xov. 1774.

") Rotuli 8. Dec. 1779.

") Guldbergs og Hennings's Breve til hinanden (Rark)

•2) Plakat af 26. Aug. 1772.

") R. af 31. Jan. 1772.

") R. af 2. Juni 1779 og T. K. 28. Jan. 1780.

J6) Rotuli 26. Marts 1772.

«) R. af 30. April 1777.

Danmark-Norges Historie 1720—1814. V. V

^'.
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") H. T. 4. R. I. S. 238. Hele Stedet har Interesse.

18) R. af 16. Aug. 1777.

19) R. af 19. Dec. 1778.

20) R. af 12. Marts 1783.

•'V 8. Septbr. 1780 (Kirkeh. Saml. 4. R. II, 378).

22) Kirkeh. Saml. 4. R. II, 394. Hertil han føjes, at den her

omtalte Søn af Dr. Meza døde, men at Tilladelsen blev fornyet

for en anden Søn (Res. 19. April 1782).

23) T. K. 27. April 1777.

-*) Dansk Litteraturtidende for 1779, S. 470.

-^) Senere dømte han strængere om ham (H. T. 4. R. I, S. 394).

2«) Guldbergs og Hennings's Brevvexling i Rark.

2') Jvfr. III, 2, 411 f.

28) Jvfr. om ham III. 2, 417 f.

29) Kirkeh. Saml. 3. R. IV. Desto værre fattes Visitatsbe-

beretninger fra Biskopperne netop i den Tid, her er Tale om.
3°) Jeg henviser til L, Helweg: Den danske Kirkes Hi-

storie efter Reformationen II, E. Schebel: Bastholm og
Balle;i Stenstrups Dansk Maanedskrift 1868 og L. Koch:
Biskop N. E. Balle (Kjbh. 1876).

32) Luxdorphs Kalender 20. Oktbr. 1780, aftrykt i Kirkeh.

S am I. 4. R. II 388.

38) Luxdorphs Kalender 26. Jan. 1784, aftrykt smstds.

Fjortende Kapitel.

1) Et slaaende Vidnesbyrd om denne Præsternes Virksomhed

er R. af 29. April og 22. Juni 1776 om Extraskattens Opkrævning.

2) H. T. 4. R. I 409—10 og 251.

8) Kabo. af 3. April 1780, der er gaaet over i R. af 14. Febr.

1781 (Trykt i Meldahl og Johansen: Det kgl. Akademi for

de skjønne Kunster 1700—1904, Bilag V.)

*) Regeringsskiftet 1784 S. 248.

^) Denne sidste Forandring var allerede foreslaaet af Baden.

^) Jeg holder mig her til det, der skulde læres af alle Di-

sciple. De mere begavede gik i deres Forfatterlæsning en Del

videre.

^) Fortale til Oversættelse af Plinius' Lovtale over Trajan.

8) At han herved tænkte paa et Skrift som Ove Mallings snart

efter udgivne Bog om dette Æmne, er indlysende. Det kan tillige
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mærkes, at han overdrog Riegels at skrive en Verdenshistorie til

Skolebrug, men dette Arbejde, der for ovrigt. hvis det var blevet fuld-

endt, vilde være blevet meget forskjelligl fra, hvad Guldberg tænkte

sig derved, fik Riegels aldrig skrevet. (Se derom Rotuli for 1784,

10. December 1784).

») Matzen: Univ. Retsh. I.-S. 170
'O) Kabo. af 15. Septbr. 1774, 23. Marts 178.3 og 10. Aug. 1872.

»') Kabo. af 19. Nov. 1778.

") Jvfr. Rotuli 30. Oktbr. 1776, hvor Kongen kræver For-

slag af Collegium medicum om en bedre Indretning af kirurgisk

Examen.
^^a) Om denne Sag og særlig om Holms Opposition jvfr. R.

Nyerup: Tilstanden i Danmark og Norge III, 2, S. 415 ff.

og H. T. 3. R. III, 273 ff.

") Malling: Om Sorø Akademi i første Bind af J.

Collin: For Historie og Statistik.

»a) H. T. 4 R. I. 178—79.

") R. af 6. Juni 1781.

'*) Rotuli af 17. Sepbr. 1783.

>6) H. T. 4. R. 1, 181.

") Smstds. S. 180.

>8) Se IV, 1, 81.

'^) Begge disse Bestemmelser bleve trufne ved Kabo. af 10.

Febr. 1775. Efter Bernstorffs vante Stilling til Kabinettet har han

næppe holdt af Formen for disse Resolutioner, der for øvrigt maa
tænkes fremkaldte ved hans egen Opfordring. Hans Brevvexling

med D. Reventlow viser, hvor stærkt han trængte ind paa denne

for at faa ham til at samtykke i at tage imod Kuratorpladsen,

*°) Jvfr. Ratjen: Geschichte der Universitåt zu Kiel

og A. Friis anf. S. 144 f.

^^) Forskjellige Breve fra ham til R. fra Aarene efter 1773.

") I J. Petersens Biografi over Berger (H. T. 6. R. III, 419)

er der talt om, at hans indflydelsesrige Slægt og Venner, især hans

Svoger Poul Egede, havde virket til Gavn for ham efter hans

Forvisning til Aalborg. Dette skal slet ikke bestrides; men ved

hans Ansættelse i Kiel er det tydeligt, at Schimmelmann og Guld-

berg have talt det afgjørende Ord til Fordel for ham.

") B. til R. 8. Febr. 1776: J'ai toujours applaudi å cette

idée et prie Guldberg de choisir lui méme le sujet qu'il trouvait

propre å re'pondre å ses idées.

-"•) B. til R. 24. April 1779.

f*



68 Første Bog. Femtende Kapitel.

Femtende Kapitel.

') Se min Afhandling om den Guldbergske Kabinets-
styrelse i H. T. 7. R. V, S. 276—77.

2) Om Korroborationer af Kabo. se smstds. S. 278 ff.

3) Et Exempel paa Modstand fra Statsraadets Side imod et

Ønske af Kabinettet omtales i H. T. 6. R. IV, 103.

*) Johan Biilow har i sit Haandskrift: Kronprinsens og Hof-

fets Historie 1773— 1776 gjort en rigtig Bemærkning i den Retning

5) Numsen skriver om ham til Biilow 6. Januar 1784 (Bii-

lowske Papirer i Kgl. B.). at han havde en enestaaende Evne til at

finde »saadanne Folk. som ere de dueligste«, til at bruge i de Sa-

ger, der laa under ham.

6) B. til R. 17. Oktbr. 1774.

7) B. til R. 25. Febr. 1775.

8) B. til R. 23. Juli 1779.

3) Numsens ovenfor nævnte Brev til Biilow.

10) Dep. 7. og 14. April 1781.

") Se nærmere derom Biogr. Lexikons Artikel om ham.
Kilden er Breve fra ham til S. R. 27. Juli 1782 og 28. Okt. 1783.

12) L. Daae: Det gamle Christiania 2den Udg. S. 225 ff.

13) B. til R. 23. Oktober 1773.

") Skarpe norske Udtalelser om Tilsidesættelse kjender jeg

ikke fra dette Tidsrum efter 1772 undtagen i ^.F. W. Thues Under-

søgelser om de norske smaa Kjøbstæders Aftagelse o. s. v.;. der ere

affattede 1776; men de synes først at være blevne trykkede i

>B udstikken. for 1824.

1^) Se derom mine Bemærkninger i H. T. 7. R. V. S. 276

Note.

16) Brev af 25. Aug. 1781.

") Desto værre synes dette at være forsvundet. Hvad man
har, er et Uddrag af det, der findes i et Skrift, som Beringskjold

1791 fik tilsendt Kronprins Frederik. Dette ligger nu i Rark. Om
Beringskjolds Sag henvises, hvad nærmere Enkeltheder angaar, til

J. Grundtvigs Afhandling om ham i H. T. 5. R. 1.

18) Naar Rahbek, der for øvrigt holdt baade af Enkedron-

ningen og af Guldberg, i 1784 siger, at Styrelsen var saa upopu-

lær, at man længe, ikke blot med Længsel, men med Forventnmg

havde set dens Fald imøde (Erindringer II 219), er det sikkert

Stemninger i slige Kredse, han tænker paa.

19) Jvfr. H. T. 6. R. IV, 122 ff.
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•") Brev fra Moltke til S. R. 5. Aug. 1783.

*') Regeringsskiftet 1784 S. 176 IT.

-*) H. T. 4. R. I. 162.

'*») Rk. for 1783.

-*) Hermed kan sammenstilles, at kort Tid i '^orvejen var der

ved en Kabo. af 10. Juni tildelt Direktionen for Frederiks Hospital

en alvorlig Snyder for i en Sag om en Stald ikke at have taget

Hensyn nok til Juliane Maries Onsker.

-") Personalhistorisk Tidsskrift 2. R. Yl.

Sextende Kapitel.

') Erklæring af 24. Januar 1772. Kongehusets Arkiv. Rark

«) Se derom IV, 2, S. 269.

3) Johan BiJlow: Udkast til Biografier (Kg. B.) S. 83.

*) Man har et Referat af denne Examination i flere Exem-
plarer paa det kgl. Bibi, og i Rark.

^) Sporon har selv fortalt dette til Biilow.

«) Brev til Ernst Schimmelmanu af 8. Juli 1778 (Rark.).

') Her gives kun en almindelig Karakteristik af hans Opdra-

gelse. Om flere enkelte Træk henvises til Dorothea Biehls

med Biilows Optegnelser nøje overensstemmende Fremstillmg i:

>Regeringsforandringen 14. April 1784 (H. T. 3. R. V) samt

til L. Koch: »Kong Frederik VI's Barndom og Ungdonu
H. T. 6. R. III.

*) Optegnelser af Malling vedrørende Kristian VII's og Frede-

rik VI's Tid i Rark.

®) Juliane Maries Breve til Frederik II af Preussen. Afskrift

i Udenrigsministeriets Arkiv.

") Bemærkning af Louise Augusta til Optegnelser af Engels-

toft om 14. April 1784 i Rark. Oven i Kjøbet synes de at have

talt Tysk til Juliane Clarie, hvad der tager sig besynderlig ud paa

denne Tid, da Hoffet skulde have et dansk Sving, og da Kronprm-

sen end ikke maatte lære ordentlig Tysk. (Regeringsskiftet

17 84, S. 110. Notej.

i>) Se om dette Aktstykke Regeringsskiftet 1784S. 132n".

samt Brev fra Juliane Marie til Frederik II af 20. og 21. Okt. 1780.

12) Regeringsskiftet S. 140 ff. og Brev fra Juliane Marie

til Frederik H af 17. Marts 1781.

13) Disse Sammenstod fortælles forskjellig af Schlanbusch
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og Biilow i deres Optegnelser om Begivenhederne i 1782 til 84.

Se Begeringsskiftet 1784 S. 39 og S. 81 (jvfr. S. 10—11); men
det er sikrest her at følge Schlanbusch. Biilows Meddelelser ere

gaaede over i Dorothea Biehls Beretning om Regeringsforandrin-

gen 14. April 1784. (H. T. 3. R. V 329—30).

") De knusende Domme, som Biilow og i endnu højere Grad

Dorothea Biehl have fældet over Schlanbusch som Personlighed,

have Præget af at have været noget for haarde. Dette er ogsaa

udtalt af Ove Malling i hans Optegnelser vedrørende Kristian VII

og Frederik VI (Rark.).

^^) Ogsaa her bør man følge Schlanbusch og ikke, hvad D.

Biehl fortæller H. T. 3. R. V 337 f.

'6) Brev fra B. til L. Reventlow af August 1782, jvfr. Biilow

til B. 7. Marts 1783, hvorefter Kronprinsen havde sagt Biilow, at

B. havde været af samme Mening som han, at man ikke burde

fremskynde Sagen. (Kg.s Bibi.).

1') Brev fra B. til R. 4. Oktbr. 1782.

'») B. til R. 9. Febr. 1783.

'») Regeringsskiftet 191—192.
•^«) Smstds. 193-94
") Af S. R.s Optegnelser Regeringsskiftet S. 47 f. frem-

gaar det. at Kronprinsen allerede ved Jvytaarstid har vidst, at hans

Konfirmation vilde blive fastsat til Paasken 1784, og at han har

ladet Biilow spørge S. R.. om han skulde finde sig rolig deri og

ikke kræve, at den fandt Sted i Paasken 1783. S. R. havde da

svaret, at han skulde se at faa den holdt ved Mikkelsdag 1783.

Men der blev endnu ikke paa denne Tid talt om noget, der kunde

ligne voldsomme Skridt.

.
"') Regeringsskiftet S. 201. jvfr. S. 84.

23) Breve til Biilow af 7. April og 29. Aug. 1783. I Modsæt-

ning dertil skrev Ludvig Reventlow et Aar tidligere i et Brev af

10. Febr. 1782. at intet Menneske ret veed, hvad man kan vente

sig af Kronprinsen. (Bobé anf. St. II. 49).

2*) Se Bobé anf. St. VI, 32.

2s) H. T. 3. R, V, 451—52.
'^^) Se f. Ex. Brev af 4. Jan. 1783 til R. om Penge- og Finans-

forholdene i Danmark.
2') Det vilde være interessant at vide. om Landboreformer

have været paa Tale imellem Bernstorff og Reventlowerne. Naar

man ser Kr. Reventlow bede Bernstorff om at udtale sig angaaende

en Plan, han havde lagt om at give sine Bønder Arvefæste (Bobé
anf. St. I S. 75), siger det ganske vist ikke stort; men det peger

dog nærmest paa et vist fælles Grundsyn hos dem.
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-•*) Dette Aktstykke findes paa Kgs. Hibl. Ny kgl. Saml.

1462. Folio.

") Regeringsskiftet 204 ff.

»») H. T. 3. R. V. 448—450.
^') Hans tyngende Gjæld, der hidtil havde gjort ham omtrent

umulig i højere Stillinger, var for kort Tid siden bleven ordnet

(Rk. IB. Febr. 1783).

»*) Regeringsskiftet 9.=S.

33) Smstds. 150.

**) Se ovenfor S. 717.

3i) Brev af 20. Maj 1783. Nogle Aar senere ytrede Juliane

Marie til Johan Biilow, at hun i de tre sidste Aar før April 1784

havde vidst, hvad der paatænktes, men ikke troet, at det vilde

blive til noget, da Kronprinsen ikke behøvede det. han havde kun-

net faa det, 'som han helst vilde have det, og han havde altid

ladet, som han var fornøjet med alle Ting. (Biilows Dagbog i

Rark. 9. Marts 1787). Dette er i mere end een Henseende en me-

get karakteristisk Udtalelse.

3*5) Brev fra Juliane Marie til Frederik 11 8. Febr. 1783 og

Regeringsskiftet 147—49.

3^) Senere fortalte Sporon Biilow. at selve den 14. April havde

Guldberg sagt til ham: >Nu. Hr. Konferensraad ! nu skal det snart

smelde; men de skal gjøre en Skade, naar de ikke har Kronprin-

sen med; har de ham med. saa er der intet at sige«. (Bulows Dag-

bøger i Rark. S. 268).

^*) Regeringsskiftet 256.

=»9) Bobé anf. St. II, S. 50. Derimod bortfaldt de tidligere

omtalte Referalsaudiencer hos Ap. (se ovenfor S. 207).

*») Bobé anf. St." II. 49 og 53.

*') Om disse to Aktstykker og Oplæsningen af Kongens Brev

se Regeringsskiftet 242 fT., 251 fT. og 111—112. Jeg gaar ud

fra, at Dronningens lange Skrivelse til Kronprinsen forst er over-

givet ham paa Konfumationsdagen efter Akten, uagtet den er da-

teret den 1. April. Det forekommer mig utroligt, at hun skulde

have sendt ham den et Par Dage før Konfirmationen, da han burde

have alle sine Tanker henvendte paa denne.

*-) Bobé anf. St. I 84 viser, at Kr. Reventlow havde været

forberedt paa, at han selv kunde blive fængslet.

"') Ved Fremstillingen af Begivenhederne den 14. April har

jeg fulgt D. Biehls Skildring deraf i H. T. 3. R. V. Hvad hun her

har fortalt, er nemlig bygget paa Bulows Meddelelser og bagefter

godkjendt af ham. Han maa have vidst nøjagtig Besked med.

hvad der foregik den Dag, og Beretningen er nedskreven saa kort

Tid efter Begivenheden, at der ingen Grund er til at tro paa større
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Hukommelsesfejl. Derimod er det først mange Aar senere, at

Louise Augusta har givet L. Engelstoft de Meddelelser, der ere

trykte i Regeringsskiftet S. 108 ff. Der kan derfor lettere her

været husket fejl i det enkelte.

**) Hvor utvivlsomt det end er, at der blev vist Højsind imod

Guldberg, bør der dog gjøres opmærksom paa. at der aabenbart

aldeles ikke kunde være Tale om at gjøre noget retligt Ansvar

gjældende imod ham, saaledes som det var sket overfor Struensee

i Anledning af dennes Optræden som Minister. De Guldbergske

Kabinetsordrer skilte sig nemlig juridisk set afgjort fra de Struen-

seeske derved, at de altid vare underskrevne af Kongen og altsaa

fremtraadte som dennes personlige Befalinger. Naar Bernstorff, som

ovenfor nævnt (S. 727), erklærede den Kabinetsstyrelse, der havde

fundet Sted, for strafbar, fordi Kilden til Magten ikke var retmæs-

sig, saa har han ment, og det med god Grund, at den stred baade

imod Enevældens ældre Styrelsesmaade (før Struensee) og desuden

imod. hvad der tydelig var Meningen med jF. af 13. Febr. 1772;

men det er vanskeligt at se, at der herpaa skulde kunne bygges

nogen Domfældelse ved en Domstol.
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RETTELSER OG TRYKFEJL.

S. 45 L. 8 f. o. Hun, læs: Kejserinden.

50 L. 11 f. o. leflections, læs: reflexions.

64 L. 16 f. o. kunde, læs : kunne.

- 206 L. 20 f. o. Det var kun en enkelt Amtskirurgplads, som hun,

ligesom for øvrigt Sofie Magdalene tidligere, havde Ret til

at besætte med en Hofkirurg.

- 229 Overskriften fra, læs: før.

- 313 L. 2 og flere andre Steder Gørtz, læs: Goertz.

- 350 L. 16 f. o. Betænkning*), læs: Betænkning^).

- 351 L. 1 f n. Struensee^), læs: Struensee.

- 428 L. 5 f. o. men, læs: og.

- 442 L. 20 f. o. Udersøgelser. læs: Undersøgelser.

- 443 L. 15 f. o. en, læs: et.

- 500 L. 15 f. o. Det burde være nævnt, at den omhandlede Be-

stemmelse maatte indskærpes 1776 (Kkoll. 11. Marts 1776).

- 517 L. 7 f. o. Guldberg, læs: Rosencrone.

- 544 L. 8 f. n. gjalt, læs: gjaldt.

- 593 L. 2 f. o. 1765, læs 1766:

- 633 Det er glemt at sige, at Hærordningen førte til Forordnin-

gen af 14. Septbr. 1774 om Udskrivning til den nationale

Del af Hæren.

- 667 L, 9 f. n. læsss. læs: læses.

- 710 L. 15 f. o. Ordet »atter« skal udgaa.

Henvisn. S. 40 L. 18 f. n. at Regeringen, da den, læs: at, da Re-

geringen.
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